
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De osynliggjorda männen. 

 

En analys av svenska statliga dokument rörande mäns våld mot kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Linnea Nilsson 

Handledare Urban Markström 

Kurs Master- och magisteruppsatser VT18 15hp 

Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete 

 

 



Abstract 

 

Men's violence against women has been a social problem which, through generations, has 

received various representations in politics. The problems have been defined on the basis of a 

male norm, which only provides measures for women to increase their gender equality, 

security and protection. How has this influenced the problematization of violence in society, 

but above all, how can the formulation of the representation of the problem affect the 

visibility of underlying causes of violence's reproduction? What perspectives are invisible in 

the context of other perspectives that may dominate the discourse of violence against women? 

Maria Wendt Höjer (2002) has studied in her thesis "Rädslans politik" how the violence has 

been problematized in politics from the 1900s and beyond, and this paper will do an analysis 

of political document that was produced 2014-2017. With a qualitative content analysis 

examined committee directives based on what is visualized in the documents and then 

analyzed with Carol Bacchis (2009) "What is the problem represented to be?"-approach to see 

what is invisible when it comes to the ruling politicians performance about the cause of men's 

violence against women. The directives differ because one directive is asking for a national 

strategy and the other is for a more focused action-policy assignment but can be compared 

when dealing with the same subject. The comparison, however, shows some dissimilar results 

in terms of assumptions and what is visible and invisible in the problematization of men's 

violence against women. The results shows that the ideological starting points for achieving 

gender equality goals need to be synchronized to get a good problematization about the 

underlying causes of violence.  
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1. Inledning 

 

Det senaste året har #MeToo varit en symbol för synliggörandet av mäns våld mot kvinnor. 

En hashtag har öppnat dörren till kvinnans syn på världen, en värld av förtryck som kvinnor 

utsätts för dagligen, i hemmet, på jobbet och i samhället. #MeToo har inte bara varit ett forum 

för kvinnor att synliggöra mäns våld mot kvinnor utan även varit ett forum för att göra ett 

samhälleligt problem synligt utanför den privata sfären. Den normaliserade klappen på 

rumpan, de fräcka kommentarerna i kopiatorrummet eller maktutövningen som män för mot 

kvinnor är efter #MeToo synligt för alla. Kvinnorna har genom detta forum börjat ställa sina 

utövare av makt mot väggen, de kräver ansvar samtidigt som de uppmuntrar andra utsatta att 

bryta tystnaden av ett kvinnoförtryck som pågått alltför länge. Det vittnas om hur män, inte 

nödvändigtvis män i maktposition till kvinnan på arbetsplatsen, som utövar sin makt för att 

förtrycka kvinnan i vardagliga positioner.  

 

Hur hamnade vi här?  Av svenska män tycker 45 procent att #MeToo-uppropen är helt eller 

delvis överdrivna (SVT, 2017), så vad har vi för samhällsnorm som osynliggör kvinnors 

utsatthet som vittnas om i #MeToo? Mäns våld mot kvinnor har med historien blivit 

uppmärksammat i olika epoker och ur olika perspektiv men för att avgränsa historiken kring 

mäns våld mot kvinnor kommer denna uppsats att utgå från 1900-talet och framåt.  

 

Kvinnorättsorganisationerna har varit pådrivande när det kommer till kvinnors jämlikhet i 

samhället och har från generation till generation fått gehör från vårt styrande skikt. Från att 

Förenta Nationen (1993) deklarerade att mäns våld mot kvinnor grundar sig i ojämlikhet 

mellan könen har problemet setts från ett kvinnoperspektiv. Ett perspektiv som innebär att 

problemet med mäns våld mot kvinnor ses som en kulturell tradition där kvinnan och barn är 

offren. År 1997 (Prop. 1997/98:55) kom propositionen kvinnofrid där det systematiska och 

upprepade våldet mot kvinnan uppmärksammades och köp av sexuella tjänster 

kriminaliserades.  

Därefter har olika offentliga utredningar definierat våldet och dess former men framför allt 

fokuserat på hur kvinnorna och barnen ska kunna leva tryggt och säkert med målet att uppnå 

jämlikhet i samhället. I direktiv 2017:26 benämns denna strategi som att hantera 

konsekvenserna av våldet i stället för att hantera orsakerna till våldet. Denna uppsats kommer 

att fokusera på hur representationen av problemet mäns våld mot kvinnor har sett ut från den 

banbrytande propositionen Kvinnofrid (Prop. 1997/98:55) till direktiv 2017:26 som är det 

dokument som nu vill rikta fokus från försäkrandet av kvinnors trygghet och jämlikhet till 

mannens ansvar för våldet.  

Ambitionen med uppsatsen är att synliggöra politikens ansvar som normskapare i samhället 

och hur dess representation av detta samhällsproblem påverkar strävan efter jämställdhet 

mellan könen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationen av problemet mäns våld mot 

kvinnor synliggörs i statliga dokument samt vad de i sin tur osynliggör. Detta innebär att 

undersöka om dokumenten synliggör eller osynliggör våldets orsaker och om direktiven 

verkar upprätthållande eller som normbrytare när det kommer till mäns våld mot kvinnor. 

Vad synliggörs och osynliggörs i statliga dokument i representationen av problemet med 

mäns våld mot kvinnor? För att besvara detta kommer innehållet utgå ifrån frågorna:  

– Hur artikuleras våldets orsak? 

– Hur formuleras den förväntade strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen? 

– Är dokumenten normkritiska till sin syn på jämställdhet? 

– Vilken kunskap ligger till grund för antaganden och föreställningar kring mäns våld mot 

kvinnor? 

2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten tar upp tre olika teman för att ge en förståelse för utgångspunkten och 

forskningsfrågan i denna uppsats. Maria Wendt Höjer (2002) har i sin avhandling Rädslans 

politik gjort en översikt och analys av hur våld och sexualitet porträtteras i den svenska 

demokratin. Avhandlingen ligger till grund för denna uppsats och fokus är att undersöka vad 

som utvecklats inom området efter att boken publicerats. Med stöd av Wendt (2002) ges en 

historisk översikt över hur våldet politiserats för att förstå utgångspunkten i representationen 

kring mäns våld mot kvinnor. Vidare ges en beskrivning kring hur våld formulerats utifrån 

förståelsen kring våldets orsaker och syfte. Detta ger en förklaring av vilken kunskap det finns 

om våld men också om den ligger till grund för representationen eller inte. Representationen 

av problemet påverkas också av hur problematiseringen synliggör eller skapar ett 

osynliggörande kring vissa aspekter av problemet samt hur detta influerar debatten om mäns 

våld mot kvinnor.   

 

2.1 Våldets problematisering i politiken 

Det normala våldet 

Under år 1938 uppmärksammades några motioner då dessa handlade om kvinnors utsatthet 

för mäns våld. Vid tidpunkten normaliserades våld i hemmet, våldet ansågs vara en normal 

följd efter ett gräl och sågs som en naturlig företeelse i en relation. Motionerna innehöll 

förslag till behandling för männen men budskapet från riksdagen var tydligt - båda könen 

ansågs vara ansvariga och i behov av stöd för att få våldet att upphöra i hemmet. 

Problematiseringen kring våld inom hemmet var delad och svår eftersom våld inom 

äktenskapet ansågs vara en privatsak och inte föremål för offentliga ingripanden. De politiska 

ingripanden ansågs legitima när våldet var ett samhällsproblem och inte specifikt en 

kvinnofråga, barnens beskydd från våld var viktigt för ett sunt framtida samhälle (Wendt, 

2002). Representationen av problemet innebar att våldet ansågs vara normalt i en relation och 

att staten endast skulle ingripa om våldet var av grov karaktär. Det styrande skiktet tog varken 
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hänsyn till maktstrukturen mellan könen eller sin makt som normskapare, målsättning om att 

mäns våld mot kvinnor skulle upphöra var inte en politisk fråga.  

Det sociala och neutrala våldet 

Under 70- och 80-talet diskuterades återigen kvinnors specifika utsatthet för våld som ett 

socialt problem. Våld som kunskapsområde hade låg prioritering inom forskningen och det 

var svårt att forska om våldets karaktär då statistiken om misshandel inte var uppdelad utifrån 

kön. Offentliga aktörer hanterade inte våld i sina verksamheter och förklaringen var att 

kvinnors utsatthet för våld var ett “nyupptäckt” samhällsproblem. Under den perioden var 

maktrelationen mellan könen fortfarande osynliggjord men representationen av problemet 

ändras till att kvinnor som är utsatta för fysiskt våld, är ett socialt problem. Åtgärder för att 

lösa kvinnors utsatthet implementerades men orsaken till våldet, männens makt och tillgång 

till kvinnans kropp förblev osynliggjord (Wendt, 2002). Dock så fanns det en skillnad i 

representationen av problemet om våldet var av fysisk eller sexuell karaktär.  

Det neutrala våldet beskrevs som en inställning från statens sida, staten skulle inte moralisera 

den enskildes sexliv utan ställa sig neutral till individens sexuella val. Sedlighetsbrotten ses 

över och ersätts med brott som fokuserar på om brottet var ett övergrepp mot den enskildes 

kroppsliga integritet. Brottet ska utredas neutralt - utan samhällelig eller moraliskt kontext. 

Lagtexten blev könsneutral i syfte att inkludera våldtäkt som utförs av kvinna men även 

mellan homosexuella. Beskrivningen av våldet utformades utifrån ett individperspektiv där 

individen är sammankopplat med det manliga könet, könsrelationen suddas ut och skapade en 

manlig norm som utgångspunkt för förståelsen av våld (Wendt, 2002). Genom att göra 

lagtexten könsneutral öppnar det för att våldsutövaren inte nödvändigtvis är en man och att 

alla är lika inför lagen (SFS 1974:152) utan påverkan av samhällelig eller moralisk kontext 

men maktstrukturen kring våld är fortfarande osynliggjord. 

Under senare delen av 80-talet växte kritiken mot samhällets strategier för att minska våldet 

mot kvinnor. Förklaringen till våldet fokuserades kring individuella egenskaper och ansvaret 

för våldet mot kvinnor beskrevs inte i kollektiva termer. Offret kunde vara ansvarigt för att 

”medvetet eller omedvetet uppmuntrat” till övergreppet (Wendt, 2002) vilket skapar ett 

individorienterat perspektiv på våldet. Perspektivet innebär att samhällsproblemet sågs ur ett 

bottum-up perspektiv där individen skulle hjälpas för att lösa samhällsproblemet snarare än att 

samhället skulle lösa den utsatta gruppens problem. Förklaringarna till våldet grundade sig 

i egenskaper eller faktorer som påverkat orsaken till våldet så som socioekonomiska 

bakgrund, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Men med kvinnoorganisationernas 

framväxt ändrades denna position, våld är ett samhällsproblem snarare än ett socioekonomiskt 

problem som inte kan förklaras utifrån individuella egenskaper (Nilsson & Lövkrona, 2015 s. 

34-36). Politikerna ansåg att våld mot kvinnor var ett socialt problem och att staten skulle 

ställa sig neutral i frågor kring ansvaret för våldet. Det styrande skiktets representation av 

problemet accepterades inte av kvinnoorganisationerna och stävan efter en mer rättvis och 

jämlik representation efterfrågades.  



4 
 

Det manliga våldet 

Förenta Nationen diskuterade år 1993 hur världen universellt kunde förstärka kvinnors rätt till 

jämlikhet, säkerhet, frihet, integritet och värdighet och det resulterade i “Declaration on the 

Elimination of Violence against Women” (FN, 1993). Deklarationen fastställde att mäns våld 

mot kvinnor grundar sig i könsmaktsordningen och den ska ses som förståelsegrund för 

problemet. Deklarationen uppmärksammade att det är denna problematik, den ojämlikhet som 

finns mellan könen som måste hanteras för att minska våldet mot kvinnor. Förenta Nationen 

menade att våldet kommer från ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor och att 

obalansen ledde till männens dominans över kvinnor. Denna sociala mekanism som 

upprätthåller männens överordning uttrycker sig genom våld och i deklarationens första 

artikel förklaras våldet som: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller 

sannolikt kommer att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för 

kvinnor, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, 

vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet (FN, 1993).  

Den svenska regeringen påverkades av FNs deklaration och gav socialdepartementet i 

uppdrag att bilda en kommission som skulle göra en översyn av frågor som rör våld mot 

kvinnor och ur ett kvinnoperspektiv samt föreslå åtgärder för att motverka sådant våld 

(Dir.1993:88). Bildandet av kommissionen var ett steg i strävan mot ett jämlikare samhälle 

även om det i direktivet argumenterades för att Sverige kommit långt kring jämlikheten 

mellan könen, samtidigt som våld mot kvinnor ansågs vara en konsekvens av gamla 

traditioner kring könsroller och uttalades vara ett allmänmänskligt och samhälleligt problem 

(Dir. 1993:88).  

Under 90-talet blev mäns våld mot kvinnor en fråga inom jämställdhetspolitiken och 

formulerades som ett delmål, att våldet ska upphöra för att uppnå jämställdhet. 

Jämställdhetspolitiken har fram tills dess dominerats av kvinnors rätt till förvärvsarbete men 

nu inkluderar den även kvinnans rätt till sin kropp och sexualitet vilket innebar att våld mot 

kvinnor behövde en omformulering inom politiken. Kvinnovåldskommissionen uppdrag 

resulterade i huvudbetänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60). Efterföljande proposition (Prop. 

1997/98:55) karaktäriserades av två perspektiv, könsperspektivet och individperspektivet. 

Könsperspektivet hade en stark utgångspunkt i att våldet berodde på könsmaktsordning där 

kvinnorna vara i underordning till männen som i sin tur påverkade kvinnors jämställdhet i 

samhället. Individperspektivet formulerades utifrån ett historiskt perspektiv att våldet är 

individorienterat och att våldet skulle bekämpas genom att identifiera de avvikande männen 

som brukade våld mot kvinnor (Wendt, 2002). Det individuella perspektivet innebär att våld 

kan förklaras med socioekonomiska faktorer. Riksdagsdebatten som låg till grund för 

propositionen 1997/98:55 diskuterades våldets grund och av vissa inom riksdagen 

förespråkades individperspektivet. Men i huvudsak får det individorienterade 

likhetsperspektivet som regerat under 70–80-talet ge vika för det mer feministiska 

perspektivet om könsmaktsordningen och blev det ledande perspektivet i 

Kvinnofridsreformen. Tyngdpunkten låg i att problematisera och synliggöra mäns våld mot 

kvinnor och hur det var kopplat till kön och makt (Wendt, 2002). Nilsson och Lövkrona 

(2015)  menar att när ett individuellt perspektiv appliceras på våldet, det vill säga att skylla på 

offret för utövningen av våld och ser offret som ansvarig om offret provocerat utövaren, 

innebär det att vi fråntar utövaren ansvaret för utövandet av våld. Att inte göra männen 

ansvariga för våldet innebär också att vi inte ser männen som utövat våld som ansvarstagande, 

empatiska och självständiga individer (Nilsson & Lövkrona, 2015 s. 178-181).  
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2.2 Våldet som problem 

Förförståelsen och kunskapen om våldets mekanismer kan ha betydelse kring hur vi 

problematiserar våldet. Isdal (2001) menar att våld inte är ett individuellt problem. Att 

förminska våldet till att handla om individuella egenskaper är ett försökt att dölja skevheter 

och faktiska maktskillnader i samhället, våld är ett strukturellt samhällsproblem (Isdal, 2001 s. 

213). Men när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor sker lätt ett osynliggörande 

av männen som faktiska utövare av våldet och problemet får andra förklaringar än just 

vidmakthållandet av makten. Våldet får förklaringen att det handlar om personliga egenskaper 

snarare än strukturella samhällsförhållande som bygger på ekonomisk och politisk skevhet, 

vilket skapar skeva maktförhållanden mellan män och kvinnor (Isdal, 2001 s. 214). 

Upprätthållandet av dessa maktstrukturer som möjliggör våld är möjligt då problemet med 

kvinnoförtryck inte synliggörs och vi tenderar att följa våra traditioner snarare än att kritisera 

våra omedvetna värderingar (Eliasson, 1997 s. 27). Problematiseringen kring våld har 

fokuserat på konsekvenserna av våld, kanske för att det är lättare än att medvetandegöra 

omedvetna värderingar, traditioner och normer. Samtidigt som vi strävar efter ett mer jämlikt 

samhälle förändras diskursen kring hur vi ser på problemet.  

Könsmaktsordning kan beskrivas som en hypotes om att män som grupp är överordnade 

kvinnor som grupp. Eldén (SOU 2004:121) vill utveckla detta begrepp för att ge en tydligare 

förståelse för problemet med en könsmaktordning i samhället, begreppet är 

könsmaktförståelse. Genom att se våld med en könsmaktsförståelse handlar männens våld 

mindre om männen som offer för individuella eller sociala omständigheter, och att våldet 

endast kan förklaras utifrån en könsmaktstruktur eller kulturella skillnader. 

Könsmaktsförståelsen vill belysa att männen utövar våld i upprätthållande syfte för att 

bekräfta traditionen av mäns “kulturellt grundmurade rättigheter” att utöva makt och kunna 

bestämma över kvinnors liv. Könsmaktsförståelsen vill uppmärksamma mäns våld som 

upprätthållande av en patriarkalstruktur och att männen bör ta ansvar i att agera mot den 

patriarkala traditionen i samhället (SOU 2004:121).   

 

Den upprätthållande strukturen innebär att förskjuta ansvaret för våldet på en gruppnivå till att 

lägga ansvaret på individnivå. När vi förklarar våldet utifrån olika perspektiv som etnicitet, 

kön eller andra individuella egenskaper anpassar vi ett individuellt avvikelseperspektiv på 

våldet. Ett perspektiv som förutsätter att det finns ett vi och domperspektiv - vi (icke-

våldsamma, icke våldsutsatta) och dem (våldsamma, våldsutsatta). När vi skiljer på våld ur ett 

vi och dem perspektiv tillskrivs dem- det som en själv inte identifierar sig med. De andra blir 

avvikande och anses inte vara normala och det blir viktigt att identifiera varför dessa “andra” 

utövar våld men inte vi normala (SOU 2004:121). Genom att se våldet som avvikande från 

normen kommer representationen av problemet inte komma åt orsaken till våldets 

mekanismer, att våldet lever genom traditionen av en våldsam manlighetsnorm.  

Isdal (2001) förklarar att det finns en skillnad kring våld på individuell nivå och gruppnivå. 

En individ som blir utsatt för våld innebär inte direkt att individen reproducerar våldet i nästa 

led, det beror på den enskilde individen och vilket våld denne utsatts för. Isdal menar däremot 

att på gruppnivå föder våld våld. Grupper som varit utsatta för våld ökar sannolikheten för att 

nytt våld reproduceras (Isdal, 2001 s.135). Ett upprätthållande av den traditionella normen. 

Det latenta hotet om våld finns ständigt närvarande i samhället då vi vet att våldet är en 

kosekvens av manlighetsnormen. Kvinnan kan omöjligt veta vilken man som är våldsam och 

får därav dra slutsatsen att alla män är potentiellt våldsamma (Wendt, 2002). Denna 
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internaliserade rädsla hos kvinnor som grupp upprätthåller den patriarkala strukturen. Att anse 

sig vara en icke-våldsam man och därav inte ta ansvar över våld som begås mot kvinnor blir 

problematiskt eftersom icke-våldsamma män ändå får ta del av fördelarna som kommer av att 

det finns våldsamma män i samhället. Nämligen fördelarna som den patriarkala strukturen 

medför - männen överordning till kvinnorna (Nilsson & Lövkrona, 2015 s.1778-181).  

Könsmaktsförståelsen har betydelse för att kunna ändra representationen av mäns våld mot 

kvinnor då den problematiserar den omedvetna traditionen som upprätthåller maktstrukturen 

mellan könen och på så vis kan orsaken till våldet förebyggas (SOU 2004:121). 

2.3 Osynliggörande 

Ett exempel på den skeva bilden av män och kvinnor i samhället, den tradition av våld som 

upprätthålls genom en problematisk manlighetsnorm, visades i en reklamkampanj år 1999. 

Syfte var att synliggöra mäns våld mot kvinnor och kampanjen var en produkt av 

myndighetssamarbete Operation Kvinnofrid. Kampanjens tre delar slog olika hårt 

uppmärksamhetsmässigt utifrån vad som porträtterades i kampanjen. Den första kampanjen 

som identifierade kvinnan som offer gick nästan obemärkt förbi, då allmänheten är vana och 

har normaliserat bilden av kvinnan som offer för mäns våld. Den andra kampanjen där 

mannen utses som hjälte, en man som är förebild för andra män med uppmaningen att 

"Riktiga karlar slår inte kvinnor.", blev positivt uppmärksammad i media då männen känner 

igen sig i bilden som kvinnans beskyddare. Den tredje kampanjen, där en kollektiv skuld 

läggs på männen, att männen är problemet när det kommer till mäns våld mot kvinnor fick 

kampanjen mycket negativ kritik och orsakade ett driv av hot och våld mot kampanjen. 

Kampanjen beskrev män som varken beskyddade sina barn eller kvinnor och gick emot den 

samhällsbilden av mannen som kvinnor och barns beskyddare (Nilsson & Lövkrona, 2015 s. 

178-181). Gemene man hade svårt att identifiera sig med kampanjens bild av att alla män kan 

vara en utövare av våld men genom de protester som skapades bekräftade det snarare att män 

i allmänhet inte förstår vidden av problemet eller dess orsaker. Jansson och Wendt (2006) gör 

en analys av hur kampanjen tagits emot av allmänheten och konstaterar att det går att prata 

om våld så länge diskussionen sker ur ett hjälte-perspektiv, så länge det är tydligt att det är 

andra mäns våld som är problemet och att det finns utrymme för den icke-våldsamma mannen 

att känn igen sig går det att föra en diskussion om mäns våld mot kvinnor. Hur vi 

problematiserar problemet har betydelse för hur lösningen på problemet utformas (Bacchi, 

2009), kampanjen synliggjorde något som tidigare var osynliggjort – männen på gruppnivå 

som en del av problemet.  

Osynliggörandet av våld som ett problem inom familjen har på en samhällsnivå en lång 

historia bakom sig.  I vår strävan att komma åt problemet med mäns våld mot kvinnor måste 

vi ta hänsyn till etablerade maktförhållanden mellan könen även om det innebär en obehaglig 

problematisering av vem som bär ansvaret för våldet. En del av maktens upprätthållande är att 

osynliggöra maktskillnader som finns, det ligger i maktutövarens intresse att inte synliggöra 

maktstrukturer som kan upprätthålla makten. Om mäns våld mot kvinnor inte är ett problem 

kan det heller inte vara föremål för en politisk diskussion, osynliggörandet av mäns våld mot 

kvinnor görs möjligt när det inte diskuteras i politiska debatter eller finns med när 

åtgärdsstrategiska dokument skapas. Om mäns våld mot kvinnor inte blir beskrivet och 

problematiserat kan heller ingen stå till svars eller ansvara för problemet och det blir en 

våldsupprätthållande faktor. I kampen mot våldet kommer synliggörandet ha den största 

betydelsen (Isdal, 2001).  Nilsson och Lövkrona (2015 s. 34-35) menar att våld har förståtts 

utifrån patriarkala strukturer där männens överordning och maktskillnader mellan könen haft 



7 
 

fokus i syfte att synliggöra våldets omfattning men det har inte problematiserats i samma 

utsträckning kring könsmaktsförståelsen som problematiserar den manliga normen som 

utgångspunkt i frågan om våld.   

Där våld förekommer är det viktigt att identifiera offrets och förövarens roller i situationen 

och ha i åtanke att oavsett vilket kön offret och förövaren har är våld ändå ett 

samhällsproblem. Samhällsproblemet är att vi inte gör utövaren av våldet ansvarig för våldet. 

Osynliggörandet av våldet är omfattande, dels för att det finns så många olika sätt att utöva 

våld på (se Isdal, 2001 kap 3) men även hur det osynliggörs, våldet bagatelliseras, omtolkas 

normaliseras och tystas ner eller att ansvarets läggs på någon annan än utövaren. Viktigaste i 

kampen mot våldet är att synliggöra det och lägga ansvaret för våldet där det hör hemma 

(Isdal, 2001).  

 

I problematisering av våld måste könsmaktförståelsen vara ett grundläggande perspektiv för 

att få en rättvis representation kring problemet. Könsmaktsförståelsen skapar motsättningar i 

hur våld blir en politisk fråga eller inte. Mäns våld mot kvinnor kan identifieras utifrån att 

sammankoppla våldet med olika former av våld och olika målgrupper som utsätts eller är 

utövare av våldet men genom att ringa in våldet och hur det ter sig i samhället förminskas 

våldet i sin helhet. Helhetsbilden av våldets omfattning förminskas som samhällsmönster och 

kan därav bagatelliseras och anses vara en fråga som inte behöver uppmärksamhet i politiken 

(SOU 2004:121). Eldén (SOU 2014:71 s. 36) menar att lösningen kring våldets orsaker är att 

förhindra att våld föder nytt våld genom nya generationer måste ”riskgrupper” som kan 

formas av traditionella och våldsamma maskulinitetsnormer identifieras. Detta innebär att vi 

bör fokusera på att nå våra unga män och pojkar i samhället för att minska risk för framtida 

våldsutövning. Men denna lösning kräver också att Eldéns lösning får den representationen av 

problemet som visar att detta är ett problem som behöver dessa insatser och att det prioriteras 

och fördelas resurser därefter.  

 

Fördelning av resurser, det vill säga hur olika problem planerar att finansieras kan ge en hint 

om vilka problem som anses vara prioriterade. Sverige har satsat 180 miljoner på ungdomar 

utsatta för hedersvåld under åren 2003-2007 (SOU 2004:121). Kvinnofridsreformens 

tilldelades 41 miljoner som skulle omfatta kostnader för åtgärder mot mäns våld mot kvinnor 

(prop. 1997/98:55). Eldén (SOU 2004:121) uppfattar denna skeva fördelning som att det är 

politiskt lättare att agera mot våld om våldet kan förklaras utifrån kulturella skillnader snarare 

än politisera den maktbalans som råder mellan könen, att det är svårt att politisera 

ojämlikheten i samhället då den samhälleliga självbilden är jämlikhet personifierad. Denna 

fördelning kan också bero på bristen av forskning kring våldet i en annan kulturell kontext. 

Sverige har dock fått kritik för denna fördelning av resurser eftersom den fokuserar på 

hedersvåld som en kulturell skillnad snarare än våld som sker världen över men har olika 

uttryck. Utövningen av våld i Sverige som inte anses vara kulturellt eller etniskt betingat blir 

osynliggjord och något normaliserat eftersom det våld som finns och utövas av etniskt 

svenska vita män inte anses vara det stora problemet när det kommer till våld. 

Utgångspunkten i forskning om våld borde vara att våld är desamma men det har olika uttryck 

i olika kulturer, med en sådan utgångspunkt inkluderas den svenska våldskulturen i stället för 

att förminskas till att vara något normalt inom ett så “jämlikt” land som Sverige (Balkmar, 

Iovanni & Pringle, 2009). För att synliggöra våldet i sin helhet måste osynliggörandet av 

våldet genom att förklara det ur ett individ- och avvikelseperspektiv upphöra.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitts beskrivs teorin som används i uppsatsen. Utgångspunkten är en transformativ 

världsbild som med hjälp av Bacchis (2009) ”What's the problem represented to be?” 

användes som analysmetod i studien för att ge en förståelse för vilken roll politiken har i 

förändringen mot ett jämlikt och förtryckslöst samhälle. Metoden ”What's the problem 

represented to be?” fokuserar på att synliggöra vilken representation ett samhällsproblem har 

men också vilken representation som inte finns med i frågan. Metoden kommer 

fortsättningsvis hänvisas till förkortningen WPR.   

3.1 En transformativ världsbild 

Uppsatsen kommer ha den transformativa världsbilden som utgångspunkt i syfte att belysa 

hur den politiska agendan påverkar förtryck i samhället. Det transformativa perspektivet 

valdes framför en konstruktivistisk världsbild då den fokuserar på att belysa hur den politiska 

agendan styr förändringen i samhället, en förändring som konfronterar socialt förtryck avsett 

vilken nivå det sker på (Creswell, 2014). Det styrande skiktets agenda är tongivande kring vad 

som förväntas av samhällets medborgare, och de bör vara ledande i att förhindra 

diskriminering och socialt förtryck. Bacchi (2009) förklarar att vad som behövs för att det 

styrande skiktet ska kunna förbättra samhället är en god representation av problemen som 

kräver förändring.  

3.2 What´s the problem represented to be? 
 

Bacchis (2009) WPR- metod användes i studien för att analysera politikens representation av 

samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. Med denna metod vill Bacchi (2009) 

uppmärksamma vikten av att analysera representationen av ett problematiserat problem, med 

representation menar hon hur problemet framställs vara ett problem. Bacchis utgångspunkt i 

metoden är att: 

  Samhället styrs utifrån problematiseringar.  

  Vi behöver studera problematiseringar(genom att analysera hur problematiseringarna 

representeras) snarare än problemet. 

 Vi behöver problematisera problematiseringarna utifrån de förutsättningar och 

påverkan representationen av problemet kommer att ha.  

 

Genom att undersöka problemets representation i politiska policys ger det en möjlighet att 

problematisera och kritisera vad som anses vara problemet men även det som inte anses vara 

en del av problemet (Bacchi, 2009). Det vill säga att hur politiken väljer att representera ett 

problem kan det finnas perspektiv som kanske inte synliggörs i den representationen och 

därav osynliggöras. Genom att inte belysa männens delaktighet och ansvar i problemet kring 

våld mot kvinnor kan heller inte problemet med en osund manlighetsnorm förändras. Det är 

av vikt att inom politiken förstå samhället för att ge en rättvis representation av det 

problematiserade problemet. Genom problematiseringen kan vi utröna om det styrande skiktet 

har en god förståelse av problemet eller inte. En analys kan ge representationen en 

inkluderande formulering som passar problemet ur fler perspektiv än bara det styrande 

skiktets. 
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Bacchi vill med sin metod separera problemet från dess förutfattade lösning. Tidigare analyser 

grundar sina idéer kring att ett problem är sammankopplat med en lösning och beroende på 

tankesätt kan denna koppling se olika ut, vad analysen ska tillföra till denna relation. Men 

Bacchi menar att vi inte kan förutspå lösningen och därav blir det viktigare att endast titta på 

problemet formulering, dess representation. Genom att analysera de antaganden som finns 

kring problematiseringen kanske vi kan ifrågasätta vårt tankesätt kring vad som är den “rätta” 

lösningen. WPR- metoden undersöker vad som försummas i problematiseringen beroende på 

hur ett specifikt problem framställs (Bacchi, 1999). 

 

Att kritisera innebär inte att säga vad som är rätt eller fel, att kritisera innebär att se vilka 

antaganden eller föreställningar som ligger till grund för etablerade eller outforskat sätt att 

tänka kring utgångspunkten för praktiken. Bacchi menar att det är av vikt att problematisera 

politikens representation för att vi kommer bara få de lösningar som problemet efterfrågar, 

samhällsförändringen ligger i hur vi formulerar problemet (Bacchi 2009). 

Bacchis WPR-metod för att analysera politiken strävar efter att utveckla problematiseringens 

diskurs men å andra sidan är det förändringen av diskurser som här blir den egna kritiken. Att 

få en heltäckande representation av ett problem är svårt vilket i sin tur gör att politiken inte 

kan lösa alla problem i samhället utan endast förbättra situationen (Bacchi, 1999 s. 15). 

Genom politiken har våldet som problem inte fått en lösning men kvinnornas situation som en 

konsekvens av problemet har förbättrats. Lagstiftning har varit delaktig i att förändra 

samhällsnormer kring männens förtryck av kvinnor, jämställdheten mellan könen har ökat 

men det svenska samhället kan inte anse sig vara jämställd då vi fortfarande har problemet 

med män som utövar våld mot kvinnor.  

 

Även om WPR-approachen är en metod i att försöka förklara de värderingar och 

underliggande meningar som finns i representationen av en problematisering innebär det inte 

indirekt att det är en verklig bild av verkligheten (Bacchi, 1999 s. 37). Även om 

representationen innebär en transparens som kan göra representationen realistisk innebär detta 

ett problem då fler tolkningar kring representationen tävlar mot varandra. Om diskursen inte 

endast förklarar verkligheten utan är den del av produktionen av verkligheten gör att 

diskursen kan vara svårdefinierad eftersom det inte går att jämföra med ett verkligt objekt. På 

så vis kan representationen endast testas genom att se om den klarar av verkliga svårigheter 

Bacchi, 1999 s. 38).  

3.3 Representationens betydelse 

I konstruktionen av sociala problem är det av vikt att förstå språkets betydelse och hur 

beskrivningen av ett problem kan vara avgörande i hur vi hanterar problemet. Bacchi menar 

att uttrycken som beskriver problemet endast är en del av det grundläggande problemet 

(Bacchi 1999). Genom att definiera och kritisera problemformuleringen kan vi upptäcka vilka 

föreställningar som ligger bakom representationen av problemet.  

 

I problematiseringen kring våld mot kvinnor blir problemet det vi pratar om. Om diskussionen 

förs kring kvinnor och dess utsatthet, insatser och åtgärder för kvinnor så blir det automatiskt 

bilden av våld att det är kvinnan som är problemet. Mannen osynliggörs då mannen inte får 

plats i ekvationen, han bli X - en okänd faktor. När kvinnan får fokus i analysen av problemet 

blir mannens roll i problemet osynliggjort och oproblematiserat. Beskrivningen av våld som 

inte anpassas efter könsroller blir antagandet att när våldet minskar överlag kommer våld mot 

kvinnor också att minska. Men när vi ser våldet som något generellt, inte beroende av 

könsroller, förminskar vi de konsekvenser som våldet har beroende på vem som är offer för 



10 
 

våldet (Bacchi, 1999 s. 168). För att kunna förändra vårt sätt att se på problemet måste vi även 

ändra vårt språk, hur vi uttrycker problemet.  

 

Våld borde bli konceptualiserad som en reflektion över en maktkamp som upprätthåller en 

social ordning, en tradition av mäns våld mot kvinnor istället för dagens synsätt där våld ses 

som en brytning av den sociala ordningen (Bacchi, 1999 s. 175). Ett synsätt där våldsutövares 

motiv till våldet förklaras ur ett individperspektiv snarare än ur ett grupperspektiv som skulle 

visa på den tradition av våld som är så stark förknippad med samhällets manlighetsnorm. 

Även om vi vet att männen står för majoriteten av våldet pratar vi fortfarande om “våld mot 

kvinnor” där kvinnan blir offer i problemet. Diskursen skulle kunna presenteras i termer där 

männen är orsaken till problemet, vi skulle kunna prata om “våld som utövas av män”. Vid en 

ändring av problemets representation kan ansvar utkrävas från upprätthållare och 

reproducenter av våldsamma män (Bacchi, 1999 s. 179). 

 

När vi väger representationer mot varandra kan det vara av vikt att ta till ytterligare perspektiv 

för att förstå varför vissa representationer dominerar och varför den dominerande 

representationen dominerar. Vi bör väga in att den dominerande representationen kan vara en 

produkt av vem som har makten och har tolkningsföreträdet i frågan. Detta ger oss ytterligare 

en dimension i att problematisera vems representation  som är övervägande och vilken 

representation som av just denna orsak försummas (Bacchi, 1999). 
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4. Metod  

I detta avsnitt beskrivs vilken forskningsdesign som användes i uppsatsen, en beskrivning om 

urval av material, hur jag gått tillväga i genomförandet av studien och resonerat kring etiska 

ställningstaganden samt strävan efter hög validitet och trovärdighet. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion.   

4.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen för uppsatsen utgår från en epistemologisk utgångspunkt med en 

transformativ världsbild där studien av statliga dokument genomförs med en kvalitativ 

innehållsanalys och analyseras med Bacchis (2009) ”What´s the problem represented to be?”. 
 

De statliga dokumenten ligger till grund för hur samhället utvecklas och kan vara en källa till 

förändrad samhällsnorm, det är av vikt att veta hur kunskapen produceras och hur den 

retoriskt förmedlas till läsare, de faktiska producenterna av samhällsnormer, och därav har 

uppsatsen en epistemologisk utgångspunkt då syftet innebär att undersöka hur kunskapen om 

mäns våld mot kvinnor påverkar representationen av problemet i de statliga dokumenten 

(Fejes & Thornberg, 2015).   

 

Uppsatsen utgår från en tranformativ världsbild för att beskriva hur den politiska agendan ser 

ut och hur den påverkar förändringen av normer i samhället. En transformativ representation 

av samhällsproblemen syftar till att lyfta minoriteter men också konfrontera socialt förtryck 

oavsett vilken nivå förtrycket sker på. Det transformativa perspektivet fokuserar på individens 

behov för att slippa diskriminering och vilka åtgärder som behövs för att få det åtgärdat 

(Creswell 2014 s. 9) Denna världsbild gav mig förutsättningen att se om perspektiv 

försummats i representationen samt se vilka åtgärder som förväntades skulle lösa problemet 

med mäns våld mot kvinnor.  

 

De statliga dokumenten undersöktes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Jag ville ha ett 

öppet sinne inför läsningen av texterna men påverkades av min förförståelse för ämnet. Det 

gjorde att innehållsanalysen blev en passande metod eftersom den på ett transparent sätt skulle 

tydligöra vilka antaganden jag hade innan läsningen och hur det påverkade min granskning av 

texterna. Mina antagande var att det saknades något i representationen av problemet eftersom 

mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett påtagligt samhällsproblem, men jag hade ingen 

hypotes om vad som saknades. Jag ville undersöka om det fanns bakomliggande och 

återkommande teman som kunde ge förståelse för representationens utformning, snarare än att 

analysera vad själva utformingen av representationen hade för betydelse för diskursen (Fejes 

& Thornberg, 2015).  

 

Med Bacchi (2009) WPR-approach analyserades direktiven för att granska representationen 

av problemet i syfte för att undersöka om det styrande skiktet förståelse av problemet är 

tillräcklig för att förändra en kulturell tradition som genom våld förtrycker kvinnor i vårt 

samhälle.  Efter läsning av Bacchis metodböcker (Bacchi 1999, 2009) valde jag att besvara 

Bacchis frågor utifrån WPR-metoden (Bacchi 2009) för att förstå varför direktiven var 

utformade på olika sätt.  
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4.2 Urval  

Nedan beskrivs inspirationen och tillvägagångsätt för urvalet av statliga dokument som 

analyserades i studien.  

 

För urvalet har tiden varit en faktor i denna uppsats. Wendt (2002) gjorde en historisk översikt 

i hur våld och sexualitet porträtterats och politiserats och är en inspirationskälla till denna 

uppsats. I studien undersöks direktiv till statliga offentliga utredningar inom ämnet våld mot 

kvinnor. Jag valde direktiv eftersom det ger en inblick i våra politikers föreställningar och 

antaganden om samhällsproblemets omfattning och karaktär samt vilka åtgärder som de anser 

vara lösningen. Det gav mig en möjlighet att studera om problemet var aktuell som politiska 

fråga och på vilket sätt de politiserats. Dokumenten kan ge en insikt i hur debatten 

utvecklades, och där var analysen ett verktyg till att följa den politiska processen som ligger 

till grund för lagstiftning eller övergripande förändringar som påverkar samhället (Widen, 

2015 s. 180). 

 

På riksdagens hemsida användes sökfunktionen för att identifiera passande dokument att 

granska. Sökorden ”våld mot kvinnor” användes i en första sökning, för att minska antalet 

träffar användes sökfiltret kommissionsdirektiv, det blev 86 träffar och sen kunde 

kommittédirektiv som använde “våld” eller “våld mot kvinnor” i sin beskrivning identifieras. 

För att minska antalet direktiv begränsades sökningen ytterligare genom att välja dokument 

som hade producerats mellan 1989-2018. Direktiv som hade anknytning till mäns våld mot 

kvinnor och som berörde ett omfattande perspektiv på våld valdes som material. Direktiv som 

var riktad åt en specifik fråga eller grupp, uppföljning, budget eller direktiv som i sin helhet 

var för specifik i våld mot kvinnor eller våld ur ett jämställdhetsperspektiv valdes bort. 

Sökning fortsatte men nu med fokus på resultatet av direktiven, sökfiltret ändrades från 

direktiv till SOU och träffarna blev många. Nytt sökord med citationstecken (“våld mot 

kvinnor”) gav 209 träffar. En del dokument var bekant från tidigare läsning och efter 

översiktlig läsning av några intressanta dokument samt övervägande om vad som egentligen 

var intressant att undersöka valdes direktiven som datamaterial. Delvis av den anledningen att 

utredningen till direktiv 2017:26 inte publicerats. Direktiven var intressanta eftersom de ger 

en insyn i hur politikerna tänker och hur de artikulerar problem, vad de anser är problemet och 

vad dem vill att direktiven ska leda till. Vad är det dem inte pratar om? Vad tycker dem inte är 

ett problem?  

 

Direktiv 2014:25 upprättades av en borgerlig regering under valåret 2014. Dokumentet 

uppfattas som en fortsättning på tidigare diskurser, det vill säga en utveckling av den då 

rådande jämställdhetspolitiken. Uppdraget i direktivet var att utvärdera de satsningar som 

skett under mandat perioden för att utvärdera i vilken utsträckning de nya arbetsmetoder och 

kunskapsutveckling införlivats i myndigheters ordinarie verksamheter. Direktivet har delvis 

ett syfte i att utvärdera vad som skulle ligga till grund för en ny nationell strategi för mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra, en oväntad satsning av en regering som inte är feministiskt.  

Samtidigt är direktivet inte problematiserad utifrån ett jämställdhetsperspektiv utan fortsätter 

att upprätthålla normen om kvinnan som offer för våld.  

 

Direktiv 2017:26 skapas efter, inte i samband med, två mord som uppmärksammades i media. 

Mördarna Peter Abramsson och Martin Jonsson hade två faktorer gemensamma, båda var män 

och hade tidigare haft en relation med de mördade kvinnorna. Morden och direktivet kanske 

inte har en koppling men möjligheten finns att morden påverkat direktivets utformning 

eftersom direktivet problematiserar män som våldsutövare. Under direktivets upprättande har 
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Sverige även bytt regering. Regeringen är röd och har en tydlig feministisk inriktning i sin 

politik vilket kanske påverkar dess syn på problematiseringen som berör jämställdhet. Som 

observatör till debatten under denna period gav valet av direktiv 2014:25 och direktiv 2017:26 

mig en större förståelse för den kontexten som kan ha påverkat förutsättningarna för 

skapandet av dokumenten (Bryman, 2011 s. 285). 

 

De politiska dokumenten är en viktig del i samhällskommunikationen. Texterna är ett centralt 

inslag hur våra politiker övertygar våra medborgare om vilken handlingsriktning, värdering 

eller verklighetsbeskrivning samhället har och därav är det viktigt att analysera 

argumentationen i dokumenten. Analysen kan ge insikt i de ideologier som våra politiker 

bygger samhället på och kan därefter kritiseras (Bergström & Boréus, 2012 s. 91).  

4.3 Tillvägagångssätt  

Nedan följer en förklaring kring syftet med valet av kvalitativ analys och hur jag gick tillväga 

i analysen av materialet. Först analyserades materialet med en innehållsanalys där 

meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman identifierades utifrån direktiven. 

Därefter användes Bacchis (2009) WPR-metod för att skapa förståelse för direktivens 

representation av problemet.  

Syftet med den kvalitativa analysen var att kunna analysera och förklara den kunskap som ska 

forma samhällsnormen, om kunskapen förändrats men även hur kunskapen bidrar till en bättre 

samhällsnorm kring våld. Inriktningen för uppsatsen är att undersöka om det finns omedvetna 

mönster i hur problemet representeras i dessa dokument (Fejes & Thornberg, 2015). Analysen 

sker på dokument ur ett begränsat historiskt perspektiv för att få en förståelse för hur 

traditionen om synen på våld reproduceras eller utvecklas i nutid. Genom en analys av dessa 

dokument kan det ge inblick i vilka dominerande idéer, värderingar och samhällsnormer som 

ligger till grund för vår samhällsstruktur (Widen, 2015 s.178).  

Jag började läsa igenom dokumenten och valde att inför nästa läsning att titta på dokumenten 

utifrån två kategorier för att konkretisera vad jag letade efter i texten, en så kallad deskriptiv 

analys. För att ta mig an materialet på ett enkelt och strukturerat sätt gjordes en variant av för- 

och emot lista, ett tillvägagångssätt för att kunna ta ställning till argumentationens beviskraft 

genom att identifiera hur texten argumentera för eller emot en tes i texten. I stället för att 

använda en för- och emot lista valde jag att göra en synliggörande- och osynliggörandelista. 

På så vis kunde jag titta på hur argumenten relaterade till varandra och syftet var att hitta tesen 

i argumentationen, en tes som inte argumenterar utan som andra påståenden argumenterar mot 

(Bergström & Boréus, 2012 s. 94).  

Mina kategorier inför andra läsningen blev synliggörande och osynliggörande. Genom att 

strukturera upp textens betydelse efter kategorier ger det en översikt över materialet, och för 

denna uppsats ligger fokus på vad som väljs att synliggöra och i sin tur osynliggöras (Bacchi, 

2009).  Under andra läsningen identifierade jag de meningsbärande enheter som jag ansåg 

vara ett argument eller antagande som synliggjorde eller osynliggjorde problematiken med 

mäns våld mot kvinnor. Meningarna kondenserades för att konkretisera kärnan i meningarna, 

vad som synliggjordes i direktiven, vilka punkter som var återkommande i båda dokumenten 

samt vilka områden som betonas och på vilket sätt områden blev beskrivna. En kod som 

definierade eller beskrev innehållet i den meningsbärande enheten skrevs i marginalen på 

pappersversionen av direktiven (Creswell, 2014). Koden kan göra det lättare tänka kring 
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texten på ett nytt sätt men den måste hålla sig nära kontexten för att inte förlora sin validitet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

De meningsbärande enheterna kunde sammanfattas till fem övergripande koder som ger en 

beskrivning av det huvudsakliga innehållet i direktiven; kunskap, verksamhet, jämställdhet, 

lagstiftning och finansiering. Vid jämförelse av de två direktiven blev det tydligt vad som var 

problemet (kunskap) och vilka åtgärder (verksamhet) som skulle utredas, artikuleringen kring 

ansvar (lagstiftning) och bakgrunden till målet för utredningen (jämställdhet) samt vem som 

skulle betala för åtgärderna (finansiering) formulerades olika, direktiven skulle syfta till att få 

“mäns våld mot kvinnor att upphöra” (Dir. 2014:25; Dir 2017:26) men koderna beskrevs olika 

beroende på direktiv. 

 

Utifrån koderna skapades kategorier för att beskriva vad texten innehåller. Kategorierna ska 

sammanfatta koderna, och berätta vad innehållet innebär på en manifest nivå (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie gjordes det för att tydliggöra hur direktiven artikulerades med 

olika utgångspunkter (Meso/Mikro), vad som ansågs vara viktigt eller vad som i jämförelse 

med varandra visade mindre engagemang för att nå målet (Prioritet), hur direktiven beskrev 

när de förväntade målen skulle uppfyllas (Tid) och vilken nivå eller vem (Nivå) som anses 

bära ansvaret för genomförandet i att uppfylla målet om upphörandet av mäns våld mot 

kvinnor. Innehållsanalys belyser innehållet i en text för att minska utrymmet för tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Teman skapades för att beskriva de underliggande teman som identifierades utifrån 

kategorierna. Temana besvarade frågan hur textens innehåll hörde ihop på en latent nivå 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det underliggande teman som identifierades utifrån 

kategorierna var att direktiven var skrivna ur ett kvinnligt eller manligt perspektiv. De olika 

perspektiven i direktiven visar på en skillnad men förklarar inte varför skillnaden fanns. 

 

Nedan följer ett exempel på hur en meningsbärande enhet utvecklas till tema: 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad  Kod Kategori Tema 

Utredaren ska, med beaktande av 

förslag från nationella 

samordnaren mot våld i nära 

relationer (SOU 2014:49), se 

över socialnämndens ansvar för 

insatser till våldsutövare. 
 

socialnämndens 

ansvar 

Jämställdhet Låg prioritet, 

Lokal nivå, 

Individ, 

Avvikande 

Manligt 

 

En översikt av koder och kategorier återfinns i bilaga 1, översikten ligger till grund för 

analysen av innehållet i direktiven. 
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Efter innehållsanalysen användes Bacchis (2009) ”What´s the problem represented to be?”-

metod för en mer teoretisk förståelse av innehållet. Bacchis WPR-metod användes för att 

problematisera varför direktiven behandlade samma problem men från skilda perspektiv. Jag 

använde Bacchis (2009) sex frågor för att kunna analysera materialet: 

1. Vad är problemet? 

2. Vilka föreställningar och antaganden ligger till grund för representationen av 

“problemet”? 

3. Hur har representationen av “problemet” skett? 

4. Vad har inte problematiserats i problemets representation? 

5. Vilka effekter produceras i denna representation av problemet? 

6. Hur har representationen av “problemet” producerats, distribuerats och försvarats? 

Dessa frågor besvaras i resultatet.  

4.4 Etik  

I denna studie kommer de etiska principerna (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, Bryman, 2011 s. 131-132) inte reflekteras kring 

då studien inte vänder sig till informanter. Däremot är den etiska reflektionen viktigare när det 

kommer till min egen insats, vad jag tillfört till uppsatsen. En beskrivning av mina 

värderingar och vilken moral jag utgår ifrån ger läsaren möjlighet att förstå hur min roll som 

författare påverkat materialet och hur resultaten tolkats (Bryman, 2011 s.143).   

Under inläsningen insåg jag att det var intressant att fortsätta med Wendts (2002) granskning 

av politikens problematisering av mäns våld mot kvinnor. Hennes bok släpptes år 2002 och 

har inte med de politiska dokument som producerats efter detta. Wendts (2002) sätt att se de 

politiska dokument i sin hela kontext har jag inte utrymme för i denna uppsats men jag ville 

fortsätta i hennes spår genom att titta på vad dokumenten debatterar kring våld i samhället, 

och titta specifikt på mäns våld mot kvinnor (Creswell, 2014 s. 100). Eftersom #MeToo har 

haft ett stort genomslag i Sverige finns det en möjlighet att fler börjat studera hur 

samhällsstrukturen påverkar mäns våld mot kvinnor och vilka som är ansvariga att förändra 

den, dock har jag inte stött på sådana idéer och förbehåller mig om att jag inte haft syfte att 

kopiera någon annan (Creswell, 2014 s. 101). 

Jag har genomgående försökt se problemet ur ett opartiskt perspektiv men inser att mina 

antaganden, påståenden och min förförståelse kan och kommer tolkas och ifrågasättas utifrån 

att jag är kvinna och feminist men jag hoppas att läsaren reflekterar över svårigheten att 

analysera en fråga som har en så tydlig och uttaland anknytning till kön. Det etiska dilemmat 

blir att vara opartisk då jag själv kan uppfattas som, och kanske är partisk på ett medvetet eller 

omedvetet plan i frågan. Komplexiteten kring att vara opartisk kring studien handlar om att se 

hur jag som författare tänker – som kvinna i en patriarkal struktur, som feminist i en patriarkal 

struktur, eller som människa i ett samhälle. Detta kan ha påverkat hur jag har analyserat 

materialet genom att tolka det utifrån min förförståelse eller se analysen ur ett femisitsikt 

perspektiv men jag har varit medveten om detta och försökt hålla mig opartisk genom att läsa 

dokumenten igen när jag blev osäker på kontexten eller hur teorin förhåller sig till analysen 

(Creswell, 2014).   

Under innehållsanalysens kodning och kategorisering insåg jag att mitt tillvägagångssätt eller 

analys någonstans felat eftersom koderna inte hamnade i uteslutande kategorier (Creswell, 

2014). Mina koder passade in i flera kategorier som visas i exemplet ovan (i avsnitt 4.3 

Tillvägagångssätt). Förhållandet mellan kategorier och koder var oklart och det blev svårt att 

komma fram till teman vilket gjorde att jag stod inför dilemmat att göra om analysen eller 
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fortsätta definiera vad jag kommit fram till. Jag valde det senare och kunde efter ytterligare en 

genomläsning av materialet se att mina koder handlade om vad som beskrevs i dokumenten 

och kategorierna handlade om hur det beskrevs. Dock kvarstod problemet att mina koder inte 

hamnade i uteslutande kategorier men jag ansåg att kategorierna hade något så gemensamt i 

analysen mellan de olika direktiven att jag kunde skapa tema utifrån kategorierna. Detta var 

inte fallet för alla koder men tillräckligt för att visa transparens kring tillvägagångsättet.  

4.5 Validitet och trovärdighet 

Jag har med min socionomutbildning fått större förståelse för kvinnors utsatthet i samhället 

och ville undersöka närmare hur problemet med mäns våld mot kvinnor kan bekämpas. Mina 

funderingar kring varför våldsutsatta i större utsträckning erbjuds insatser kontra hur 

samhället utkräver ansvar hos våldsutövare för brotten ledde till att undersöka statens ansvar i 

frågan. Vid inläsning på ämnet har jag förstått och ändrat min uppfattning kring hur vi kan se 

på våld men även förstått hur pass kopplat våldet är till könsroller, maktstrukturer och hur 

jämlikheten i samhället påverkas av att våld inte bekämpas. Å ena sidan kan våld ses som 

allomfattande (Isdal, 2001), att det behöver bekämpas på flera olika nivåer och i olika former, 

men då kanske vi missar nya former av våld eller nya utövare eller offer. Samtidigt kan vi 

ifrågasätta om bekämpningen av våld på individnivå eller att bekämpa specifika typer av våld 

har den verkan som krävs för att få våld att upphöra (Wendt, 2002).  

Jag anser att den patriarkala strukturen i samhället hindrar oss från att uppnå jämlikhet men 

jag tycker att det är upp till oss individer som lever i strukturen att ifrågasätta och sträva efter 

förändring för att kunna leva i jämlikhet. Det är individen som har möjligheten att förändra 

strukturen men då måste alla individer vara medveten om hur strukturen påverkar dem.  Vi 

vet hur patriarkatet påverkar kvinnor men i vilken utsträckning det påverkar männen positivt 

men framförallt negativt behöver uppmärksammas i strävan efter att uppnå jämlikhet. Männen 

i samhället måste ta ansvar för att motverka en patriarkal struktur men även anses vara 

ansvariga för konsekvenserna för upprätthållandet av en struktur som skapar en osund 

manlighetsnorm (Eliasson, 1997). 

Jag upplever att det är svårt att granska en fråga som handlar om kön eftersom jag både är 

kvinnan som i ett patriarkalt perspektiv är i underläge men som feminist också möter mer 

motstånd som potentiell manshatare. Min utgångspunkt är att feminism handlar om könens 

jämlikhet i samhället men hur blir det om mannen inte är lika prioriterad hur ett 

jämlikhetsperspektiv på ett politiskt plan? Blir jag å ena sidan en patriarkal-pleaser som 

uppmärksammar och sympatiserar med mannen i en fråga som handlar om kvinnans rätt till 

jämlikhet eller å andra sidan den drivna feministen som endast fokuserar på kvinnans del i 

frågan tills att kvinnan är jämlik mannen? Jag tror på att jag som kvinna, som feminist, som 

människa har rätt att ställa krav på att politiken representerar problem och sätter in åtgärder 

utan att gynna eller försumma något kön och därav blir det viktigt att lyfta frågan hur 

kvinnofrågor politiseras och representeras för att fortsätta strävan efter jämlikhet mellan 

könen (Wendt, 2002). Genom att försöka vara opartisk i denna studie vill jag genom mitt 

perspektiv förklara frågan ur ett humant perspektiv där jämlikhet är utgångspunkten i hur vi 

ser på problemet. Ett perspektiv som kan se frågan som ett samhällsproblem snarare än ett 

specifikt könat problem, utan att det ses som ett neutralt eller individorienterat problem. Jag 

vill delvis problematisera att när vi ser våld som ett kvinnoproblem – kvinnor som lever i 

rädsla för männen förtryck eller ett mansproblem – mannens osynliggörande kring ansvaret 

för våldet och upprätthållandet av en osund manlighetsnorm, missar vi poängen med att 

våldets konsekvenser drabbar båda könen (Isdal, 2001). 
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För att öka validiteten i studien lästes texterna innan, under och efter analys. Den första 

läsningen gav en uppfattning om vad texterna ville förmedla för budskap och vilka 

antaganden som fanns i texterna men det gav även en indikation på vad jag skulle leta efter 

utifrån min förförståelse om ämnet. Min förförståelse som feminist gjorde att jag till en början 

letade hur problemet representeras från ett kvinnligt perspektiv. Jag anser att feminism är ett 

mål som strävar efter jämlikhet mellan könens politiska, ekonomiska och social rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter och gjorde därav en andra inläsning för att se om andra 

antagande kunde identifieras när jag läste texterna ur, vad jag anser, ett manligt perspektiv. 

Efter analysen läste jag om de stycken som innehöll citaten som använts i resultatet, läsningen 

före och efter analysen gjordes så tolkning av materialet inte hamnade utanför kontexten samt 

att se texten ur fler perspektiv än som kvinna och feminist (Creswell, 2014).  

Jag upplevde att innehållsanalysen inte var tillräcklig för att förstå varför direktiven skilde sig 

åt i sin utformning, vad som gjorde att de hade olika perspektiv samt hur politikerna ville 

framställa problemet och lösningar. Jag upplevde att innehållsanalysen kostaterade skillnaden 

mellan direktiven men WPR-metoden (Bacchi, 2009) förklarade dess olikheter. 

Om jag ställt andra frågor, gjort tydligare antaganden eller använt min inspiration från Bacchi 

(2009) innan första läsningen av direktiven hade kanske innehållsanalysen varit tillräckligt för 

att besvara mina frågor.     

5. Resultat 

Denna redovisning kommer att börja med resultaten från innehållsanalysen där en närmare 

förklaring av koder, kategorier och temas beskrivs. Därefter besvaras frågorna utifrån Bacchis 

(2009) WPR-metod. Beskrivning av materialet och citat från direktiven varvas med referenser 

till litteratur och analys av materialet. 

 

5.1 Direktivens ämnesområden 

Vad direktiven har gemensamt är att beskrivning sker kring fem ämnen: kunskap, verksamhet, 

jämställdhet, lagstiftning och finansiering. Under ämnet kunskap artikuleras vad som finns 

kunskapsmässigt om ämnet men även vad utredningen bör utmynna i för kunskapsproduktion. 

Ämnet verksamhet handlar om vilka verksamheter, arbetsätt metoder som finns idag eller som 

behövs för att uppfylla framtida mål. Jämställdhet beskrivs utifrån vilka mål som 

verksamheterna strävat efter men även vilka mål som artikuleras för framtiden. 

Jämställdheten beskrivs som en grundläggande utgångspunkt i direktiven men får olika 

utrymme i texterna. Ämnet lagstiftning får också utrymme i texterna, båda direktiven har en 

förklaring till rådande lagstiftning av skyddande karaktär men dir. 2017:26 betonar att det inte 

får utredas om lagstiftning av tvingande karaktär, varför nu det skulle vara nödvändigt att 

poängtera. En fråga som inte få så mycket utrymme men är nog så viktigt är finansieringen. 

Även om problemet är detsamma och målbilden gemensam har direktiven olika uppfattning 

kring hur föreslagna åtgärder ska finansieras.  

 

5.2 Direktivens olika perspektiv 

Meso 

I direktiven beskrivs kvinnan genom att ses som en del av en samhällelig norm. Det är en 

norm i samhället att kvinna är offer för våld oavsett om det är i form av sexuella trakasserier 

på arbetet eller våld i den nära relationen med en partner. Som grupp har kvinnorna ett 

gemensamt problem som behöver bekämpas i samhället för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen.  
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Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv. (Dir. 2014:25 s. 2) När det kommer till våld mot 

kvinnor definieras männen på ett annat sätt än kvinnor. Mannen beskrivs genom att ses som 

en avvikelse från den samhälleliga normen. 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är således att våld ska förebyggas med fokus 

på våldsutövare. (Dir. 2017:26 s. 3) 

 

Mikro 

I direktiven beskrivs kvinnor som grupp, insatser, åtgärder och ideologin formas kring att det 

inte är en specifik grupp kvinnor som blir utsatta utan beskrivningen menar att alla kvinnor är 

i samma grupp. När det kommer till våld mot kvinnor så sker det redan i artikuleringen av 

problemet att perspektivet är att kvinnor som grupp blir utsatta för våld, det är oavsett ålder, 

kön eller etnicitet som kvinnor utsätts för våld (Dir. 2014:25). Våldet omfattar alla kvinnor,  

vilket gör att kvinnor som grupp, är särskilt utsatt i samhället på grund av deras kön. 

Männen får dock en annan definition, våldsutövare beskrivs som enskilda individer. 

Förklaringen till mäns våld mot kvinnor har ett individperspektiv, där våldet förklaras genom 

att lägga ansvaret för våldet på enskilda individers förutsättningar. Argumentationen i 

direktivet utgår från att våldet grundar sig i enskilda fall där mannen inte har kontroll över sitt 

utövande av våld (Isdal, 2001). Oftast med förklaringar och faktorer som påverkar individen 

på ett enskilt sätt, eller uppstår av enskilda förutsättningar så som missbruk, kriminalitet eller 

psykiska ohälsa.  

 

... identifiera personer som kan komma att på nytt utöva våld mot närstående och hur dessa 

kan få behandling för att ändra sitt beteende. (Dir. 2017:26 s. 2) Genom att se våldet som en 

handling utförd av en enskild individ anses det vara en avvikelse från normen eftersom 

enskilda faktorer, förutsättningar eller individer inte kan beskriva en hel grupp. 

 

Prioritet 

I direktiven upplever jag att det fanns en underton av olika prioriteringar och har därav valt att 

sortera in koderna efter hög eller låg prioritet. Detta är en jämförelse mellan direktiven utifrån 

hur direktiven har artikulerats. 

 

... genomföra utbildningar och ge stöd till myndigheter för att säkerställa att kunskapsnivån 

fortsätter att höjas och att befintlig kunskap får ökat genomslag samt att arbetsmetoder 

fortsätter att utvecklas inom ramen för arbetet med våld mot kvinnor. (Dir. 2014:25 s. 7) 

 

... om utredaren finner att det finns behov, föreslå åtgärder som kan bidra till en utveckling 

på området.  (Dir. 2017:26 s. 5) Citaten uttrycker att det finns en högre prioritet att säkerställa 

kunskapen inom området när det kommer till kvinnors utsatthet snarare än männen som 

utövare.  

 

Tid 

Direktiven fokuserar även olika när det kommet till tidsperspektivet. Direktiven formuleras 

olika kring om insatser, åtgärder eller utbildning sker ur ett lång- eller kortsiktigt perspektiv. 

Vad jag tolkar som långsiktigt perspektiv är hur de uttrycker sig kring koderna, om insatser 

åtgärder och kunskap anses ha vikt för ett längre tidsperspektiv. Ett kort tidsperspektiv 

upplever jag att koderna handlar om när de uttrycker sig om att ta reda på vad som händer här 

och nu.  
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... utgångspunkt i barnens behov kunna erbjuda insatser till barnens föräldrar och andra 

våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barnen. Insatserna bör syfta till att våldet 

upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn (Dir. 2017:26 

s. 8). Insatser som dessa kommer få våldet att upphöra på kort sikt eftersom insatserna syftar 

till att endast hjälpa denna enskilda familj.  

 

I samordnarens uppdrag ingår också att aktivt verka för förbättrad samverkan mellan 

berörda aktörer och bidra till en ökad samsyn kring hur våld i nära relationer bäst ska 

förebyggas och bekämpas (Dir. 2014:25 s. 4). Detta citat visar på att insatserna riktas högre 

upp i hierarkin. Syftet är att förbättra verksamheter som hanterar våldet på daglig basis med 

betoning på att våldet ska förebyggas och bekämpas vilket tyder på ett långsiktigt perspektiv.  

 

Nivå 

Nivå är hur ansvaret över problemet och kunskapen kring problemet artikuleras utifrån en 

internationell, nationell eller lokal nivå.  

 

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer konstaterade att kommunerna prioriterar 

arbete med våldsutövare mycket olika. (Dir. 2017:26 s. 7).  Här anses det vara de lokala 

myndigheternas ansvar att verka för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. 

 

Utredningen ansåg bl.a. att arbetet måste institutionaliseras och systematiseras samt tillföras 

tillräckliga resurser. (Dir. 2014:25 s. 3) Detta citat tyder på att problemet med mäns våld mot 

kvinnor är tillräckligt omfattande för att vara i behov av resurser på en högre nivå.   

 

5.3 Direktivens utgångspunkt 
 

Utifrån kategorierna verkar direktiven visa på olika utgångspunkter där problematiseringen av 

problemet beskriv på olika vis. Utgångspunkterna kommer beskrivas som kvinnligt och 

manligt och är temat för respektive direktiv. Direktiv 2014:25 kan beskrivas utifrån att 

kategorierna definieras ett kvinnligt tema. Direktivet innehåller en underliggande ton av en 

feministisk politik som sätter kvinnors utsatthet högt på prioriteringslistan. Den bygger på 

kunskaper från flera tidigare SOU-utredningar och hänvisar till internationella bestämmelser 

och åtaganden för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen med att mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra. Betoningen ligger på att alla kvinnor i samhället oavsett socioekonomisk 

bakgrund blir utsatt för mäns våld och att våldet inte enbart sker i nära relationer i den privata 

sfären (dock är våldet in nära relationer fokus i direktivet) utan även i det den allmänna 

offentliga sfären. I direktivet sker inga individuella förklaringar till varför kvinnor utsätts för 

våld av män utan förklaringen till våldet hänvisas till könsmaktsordningen.  

Kvinnor utsätts för våld för att de är kvinnor, och därav är kvinnor som grupp en del av 

normen i samhället som speglar den patriarkala strukturen av kvinnans underordning.  En 

underordning som legitimeras så länge kvinnan ses som en utsatt grupp och får en högre 

prioritet som konsekvens än vad orsaken till våldet får.  Direktivet artikulerar ett långsiktigt 

tankesätt när det kommer till mäns våld mot kvinnor, för att kunna bekämpa våldet måste 

kunskapen om kvinnors utsatthet stärkas, utvecklas och överleva genom verksamheternas 

fortsätta arbete (Dir. 2014:25). Med det långsiktiga tankesättet innebär också att det inte finns 

en kortsiktig lösning på män våld mot kvinnor.  

 

Direktiv 2017:26 definieras utifrån ett manligt tema. Det manliga temat kommer från de 

underliggande meningar i hur jämställdheten beskrevs när vi riktar fokus från att lyfta upp 

kvinnor till att ifrågasätta männens våld som håller dem nere. I jämförelse med direktiv 
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2014:25 som har en kvinnlig utgångspunkt visar direktiv 2017:26 en mer splittrad 

utgångspunkt. Å ena sidan beskrivs den våldsutövande mannen som individ i en grupp men 

gruppens identitet handlar inte om kön utan snarare i egenskap av att vara en del i en familj 

eller tillhöra grupper som definieras av missbruk, psykiska ohälsa eller kriminalitet. Detta 

innebär att den våldsutövande mannen ses ur ett avvikelseperspektiv där mannen inte tillhör 

den rådande normen. Vilket skiljer sig från direktiv 2014:25 som menar att våldsutövande 

män är en norm där utsatta kvinnor är motpolen i den normen. Till skillnad från direktiv 

2014:25 är direktiv 2017:26 en inriktad problematisering av problemet mäns våld mot 

kvinnor, direktivet ligger till grund för att undersöka just en specifik grupp av män som utövar 

våld, män som utsatt närstående för våld men inte är frihetsberövad. Detta är på så vis en 

problematisering som betonar vikten av att få återfallsutövare att upphöra med våldet mot 

kvinnor men det i sin tur är en kortsiktig lösning då det endast hjälper den specifika individen. 

Direktiv 2017:26 vill å andra sida att det ska utredas om det finns ett behov av ett 

kompetenscentrum som specialiserar sig kring mäns våld mot kvinnor men betoningen ligger 

också på “om behovet finns” för ett sådant centrum. Men om behovet skulle finnas så ska 

kompetenscentret överväga om “universellt våldsförebyggande arbete” ska ingå i 

kompetenscentrats verksamhetsområde. Dessa överväganden och “om behovet finns”-uttryck 

i texten vittnar om att problematiseringen saknar en förståelse kring varför även mannens 

behov av stöd och hjälp borde vara en nödvändighet för att på lång sikt få mäns våld mot 

kvinnor att upphöra. Direktiven har olika utgångspunkter vilket å ena sidan kan vara bra för 

att skapa en större förståelse för problemets omfattning men det blir inkonsekvent i att 

uttrycka sig på olika sätt när båda direktiven syftar till att sträva efter samma 

jämställdhetsmål.  

 

5.4 Problemets representation 

En närmare analys enligt WPR sker i följande avsnitt.   

 

Vad är problemet? 
Båda direktiven efterfrågar en utredning kring problemet mäns våld mot kvinnor. Redan i 

rubriken till direktiven ses en skillnad i representationen av problemet. I direktiv 2014:25 

(Dir. 2014:25, Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra) 

innehåller rubriken ord som “nationell strategi” och en ideologisk syn på problemet - att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra. Problemet är en avsaknad av strategier för att motverka ett 

samhällsproblem som beror på en obalans i jämlikhet mellan könen och drabbar alla kvinnor. 

Denna rubrik ställs mot direktiv 2017:26 (Dir. 2017:26, Återfallsförebyggande insatser för 

män som utsätter närstående för våld), en rubrik som pekar mot en väldigt specifik grupp som 

berörs av problemet nämligen män som upprepade utsätter närstående för våld. När det 

kommer till mäns våld mot kvinnor ur ett kvinnligt perspektiv får det högre legitimitet, ett 

ämne att kämpa för. När det kommer till männen som beskrivs ur ett manligt perspektiv 

beskrivs dem som en minoritet i avseendet att problemet berör en viss grupp av män - inte alla 

män. Problemet är ett problem som rör en minoritet av befolkningen, våldsutövande män som 

upprepande utsätter närstående för våld. Utifrån innehållsanalysen av texten kan vi läsa att 

finansieringen har olika prioritet i direktiven vilket indirekt innebär att det ena problemet har 

högre prioritet utifrån att den har en friare syn på hur åtgärden ska finansieras. Nedan följer 

beskrivning från direktiven: 

Om något av förslagen som lämnas har ekonomiska konsekvenser, ska utredaren beräkna och 

redovisa dessa samt lämna förslag till finansiering.  (Dir. 2014:25 s. 7) 

 

 I den mån förslagen medför ökade kostnader ska dessa finansieras i enlighet med 

finansieringsprincipen. (Dir. 2017:26 s. 10) 
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Vilka föreställningar och antaganden ligger till grund för representationen av 

“problemet”? 
I direktiv 2014:25 ligger fokus på att argumentera för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

eftersom det är ett av delmålen för att uppnå jämställdhet i samhället, det finns en ideologisk 

grund och utredning ska leda till att sträva efter att uppnå ideologin. Föreställningen är att 

med en god ideologi kommer samhället följa ideologin. Men 2017:26 beskrivning fokuserar 

på att genom att inte ha uppfyllt målen blir det en belastning på samhället både ekonomiskt 

men även av personligt lidande, föreställningen är att om vi tar itu med problemet på 

individnivå kommer ideologin att uppfyllas. Istället för att utveckla eller problematisera 

ideologin och hur den ha representerat problemet i tidigare skeden ska denna utredning leda 

till att se problemet som ett individuellt problem.  

 

Det går att utläsa en skillnad i de historiska antaganden de olika direktiven bygger sin 

argumentation på. Direktiven ligger nära varandra i tid men har inte lika lång historisk 

plattform för sina antaganden som problematiseringen grundar sig på. Direktiv 2014:25 

hänvisar till dokument och ideologi från början av 1990-talet då könsmaktsordningen hade 

betydelse för hur problematiseringen utvecklades. Direktiv 2017:26 hänvisar till SOU 

2014:49 där samordnarens representation av problemet ligger till grund för direktiv 2017:26. 

Samordnaren betonar att problemet med mäns våld mot kvinnor kan bekämpas om 

problematiseringen behandlar våldsutövaren som problemet och betydelsen av preventivt 

arbete för att motverka problemet.  Direktiv 2017:26 grundar sin representation av problemet 

från en jämställdhets diskurs snarare än könsmaktförståelse. Representationen av problemet 

har i diskursen förändrats från att diskutera utifrån könsmaktordning till att diskutera 

jämställdhet vilket blir tydligt i jämförelsen mellan direktiven.  

 

Hur har representationen av “problemet” skett? 
Problemet med mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem, våld i nära relation är den 

ledande orsaken till skador hos kvinnor i nästan varje land (SOU 2004:121) vilket gör att våld 

är ett pågående problem världen över.  Att döma utifrån direktiven verkar direktiven bygga på 

dess föregångare inom debatten snarare än att det är ett nytt problem som problematiseras. 

Problemet med mäns våld mot kvinnor verkar snarare haft en pågående diskurs som endast får 

sidospår utifrån vad som uppmärksammas utifrån vardera generationen. Våld är på så vis ett 

pågående problem som endast får en lösning utifrån hur det problematiseras vilket innebär att 

våldet kvarstår så länge representationen av problemet behandlar inriktningar av problemet 

snarare än problemet i sin helhet.  

 

Vad har inte problematiserats i problemets representation? 

Bacchis (2009) metod innebär att det som inte problematiserar och får ingå i representationen 

av problemet kan heller inte vara ett problem. Vad som är utmärkande för direktiven är vilka 

målgrupper som inkluderas i beskrivningen av problemet och dess lösningar. Då direktiv 

2014:25 har en mer övergripande karaktär, syftet att förnya en nationell strategi, beskriver den 

fler målgrupper än direktiv 2017:26 som fokuserar på direktivets målgrupp - återfallsutövare 

av våld och vilka våldet kan utövas mot. Men så fort det kommer till specifika beskrivningar 

av vilka dessa grupper är syns det också vilka grupper som inte finns med.  

 

Våldet som riktas mot kvinnor drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och 

förekommer oavsett nationalitet eller etnisk, religiös och kulturell tillhörighet eller sexuell 

läggning, könsidentitet och könsuttryck. (Dir. 2014:25 s. 2) 
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Citatet omfattar en bred målgrupp men våldet försummas som helhet när beskrivningen av 

problemet fokuserar på att beskriva vilka som blir utsatta, vem som är utövaren, plats våldet 

utövas på eller vilka motiv som ligger bakom. Genom att beskriva att våldet mot kvinnor 

måste upphöra försummas andra grupper som blir utsatta för våld, om våldet är problemet 

borde det vara orsaken till våldet som problematiseras och inte konsekvensen. Direktiv 

2017:26 nämner detta fokusbyte, från att fokusera på konsekvenserna av våldet till orsaken, 

men direktiv 2017:26 har dock en smalare beskrivning av problemet och vem det påverkar än 

direktiv 2014:25.  

 

Ett riktat arbete på området kan t.ex. också innebära att våldsutövaren erbjuds och motiveras 

till tillfälligt boende samt hjälp med närliggande problem som t.ex. missbruk och beroende, 

psykisk ohälsa eller vid behov av stöd i föräldraskapet. (Dir. 2017:26 s. 9) 

 

Vilka effekter produceras i denna representation av problemet? 
För att analysera effekterna blir det här intressant att studera subjektpositioneringen i 

representationen av problemet.  

 

Risken för att en person som har utsatts för våld i en nära relation ska utsättas igen är mycket 

stor i jämförelse med andra typer av brott. (Dir. 2017:26 s. 2) 

 

Direktivet ska fokusera på orsaken till att våldet uppstår, men våldet beskrivs som att det är 

den som blir utsatt för våldet som har högre risk att bli utsatt igen. Om vi vänder på 

resonemanget innebär det att utövaren upprepar våldet eller att det finns många som utövar 

våld. Meningen representerar den våldsutsatta som ett offer för våld snarare än utövaren har 

problem att agera utan våld. Citatet är ett exempel på hur den våldsutsatta som offer 

reproduceras och förminskar utövarens ansvar för våldet. Genom denna text finns alltså 

mönstret kvar av ett styrande skikt som inte uppmärksammar våldet som en tradition inom 

samhällets manlighetsnorm. På samma sätt försummas våldsutövare i direktiv 2014:25 då 

problemet mäns våld mot kvinnor endast fokuserar på att förbättra situationen för kvinnor, det 

är nästan som att våldutövarna inte är ett problem. Direktivets fokus är snarare att vidga 

kunskapen om våldets olika former än att studera på vilket sätt våldsutövande män kan bli 

hjälpta.  

 

Genom att inte se våldet i sin helhet, våldet som ett problem oavsett vem som utövar våld 

eller blir våldsutsatt försummar vi den tradition av våld som genomsyrar samhället oavsett 

kön, kultur eller andra socioekonomiska faktorer. Genom att inte behandla våldet som helhet 

kommer vi inte kunna komma åt dess orsaker. Jag anser att könsmaktsordningen innebär inte 

endast en inbördes maktordning mellan könen utan även den maktordning som finns inom 

könet. Det vill säga att det finns en maktordning mellan kvinna till kvinna men även man till 

man vilket förklarar orsaken till våld inom samkönade relationer eller mäns våld mot män i 

offentliga rum. 

 

Hur har representationen av “problemet” producerats, distribuerats och försvarats? 
Som påpekats tidigare i uppsatsen så bygger direktiven på tidigare skrivna dokument i ämnet, 

problemet mäns våld mot kvinnor är ett pågående problem och området för en ständig ändring 

i diskursen. Direktiven är på så vis producerade i en långsam byråkrati. Även om direktiv 

2017:26 strävar efter att se problemet utifrån ett manligt perspektiv får direktivet inte den 

representationen för att riktigt problematisera våldsutövande mäns situation. Kvinnor och 

barns skydd från männen betonas som ett viktigt område vilket blir motsägelsefullt om 

problematiseringen skulle handla om männen. Problematiseringen fokuseras på 
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konsekvenserna snarare än orsaken.  Samordnaren för våld i nära relation (SOU 2014:49) 

betonar vikten av preventivt arbete men direktivet ställer sig nästan ifrågasättande till om 

behovet av ett kompetenscentrum som ska samordna det preventiva arbetet. Representationen 

av problemet innebär att det preventiva arbete som ska utredas riktar sig till män som utövat 

våld vilket kanske ta udden av behovet av preventivt arbete, syftet borde vara att ha preventivt 

arbete för att våldet ska upphöra innan de uppstått. I direktivet 2017:26 syftar de till att sträva 

efter att hantera våldets orsaker snarare än dess konsekvenser som hitintill haft fokus i 

problematiseringen. Problematiseringen i direktivet innehåller dock ingen utgångspunkt i hur 

problemet ska förstås utifrån en jämställdhetspolitisk problematik. Båda direktiven försummar 

en problematisering av orsaken till våldet, den rådande manlighetsnormen som tillskriver 

mannen en överordning i makt och utövar våld för att upprätthålla makten, genom att inte ge 

en beskrivning eller ha en gemensam utgångspunkt för hur våldet ska bekämpas får problemet 

en missvisande representation av problematiseringen.  

 

6. Diskussion 

Våldet används som medel för att upprätthålla en maktstruktur som ligger i våra omedvetna 

värderingar och okritiserade traditioner (Eliasson, 1997). Män har medvetna principer som 

talar för att “riktiga män inte slår kvinnor”(Jansson och Wendt 2006) men om vi inte kan 

kritisera våra traditioner och normer om mäns överordning som påverkar kvinnors möjlighet 

till jämlikhet så kommer den patriarkala strukturen att leva vidare (Eliasson, 1997 s. 25). 

Våldets statistik talar sitt klara språk då ojämlikheten är en konsekvens av den partiarkala 

strukturen, den behöver uppmärksammas då våldet i dagsläget inte är ett avvikande beteende 

utan det är en del i vår samhällsnorm och finns i våra traditioner.  Traditionen och normen kan 

brytas av våra medvetna handlingar som kommer att testas i varje konkret fall (Eliasson, 1997 

s. 25) och därför måste det stå tydligt i våra statliga dokument hur vi måste bryta vår rådande 

samhällsnorm och tradition för att få bukt på det samhällsproblem som våldet innebär. Den 

patriarkala stukturen är i dagsläget synliggjord och bearbetas på flera håll för att skapa ett mer 

jämlikt samhälle, men kunskapen kring varför den patriarkala strukturen lever vidare behöver 

det uppmärksammas genom könsmaktsförståelsen för att utveckla problematiseringen till att 

fokusera på orsaken i stället för konsekvensen av mäns våld mot kvinnor (SOU 2004:121).  

I en problematisering med könsmaktsförståelse som förförståelse finns det inte plats för 

individorienterade perspektiv eller avvikelseperspektiv för att förstå våldet i sin helhet. Som 

vi ser i resultatet får problemet, beroende på vilken representations som presenteras, olika 

legitimitet och prioritering. Om våld skulle analyseras i kollektiva termer möjliggör det 

legitima lösningar på ett kollektiv problem (Wendt, 2002). Resultatet visade även detta, när 

våld ses som ett kvinnoproblem får problemet en högre legitimitet och resurser för att lösa 

problemet till skillnad mot när politikerna gav en representation av problemet ur ett manligt 

perspektiv.   

När våldet diskuteras i kollektiva termer, ur ett kvinnoperspektiv, där kvinnor är offer för 

våldet och kräver samhällsresurser för att öka jämlikheten blir det motsägelsefullt då 

resurserna anses ska öka jämställdheten för offren. Jag tänker att det kontraproduktiva i denna 

approach är att kvinnor inte blir mer jämställda om det får resurser efter att brottet begåtts, 

kvinnor blir mer jämställda om brottet förebyggs innan våld utövas. Isdal (2001, s 280) menar 

att offrens ställning i samhället är svag och att vi måste bli bättre på att motverka den 

våldstradition som skapar offren. I statliga dokument ligger fokus på offren men som Isdal 

(2001 s. 135) beskriver är det på gruppnivå som våldet föder nytt våld. Vem som är offren för 
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våld kanske behöver en nyansering för att fokusera på männen som grupp, påverkad av en 

patriarkal struktur, som är offer för en våldsam manlighetsnorm och upprätthållare av en 

samhällstradition som från statligt håll inte kritiseras. Vår goda stat borde ligga steget före i 

bildandet av en hälsosam samhällsnorm som innebär jämlikhet och trygghet för alla 

medborgare. Som direktiv 2017:26 beskriver borde vi fokusera på orsaken till problemet 

snarare än konsekvensen, orsaken till våldet är den okritiserade traditionen, den våldsamma 

manlighetsnormen och bristen på helhetsynen av samhällsproblemet (Eliasson, 1997., Nilsson 

& Lövkrona 2015., Wendt, 2002., Isdal, 2001)  

Statens inställning ger viktiga budskap till allmänheten, de skapar den ideologi som samhället 

lever efter. Staten påverkar hur rättsväsendet ser på det sociala problemet och hur 

lagstiftningen ska se ut för att motverka mäns våld mot kvinnor och därav behöver staten vara 

tydlig med vilket beteende de förväntar sig av de svenska medborgarna (Eliasson, 1997 s. 91). 

Av denna anledning kanske problemet med mäns som våldsutövare inte är så hög prioriterat 

eftersom det är en kvinnofråga som kvinnor forskat om, problemet får inte den legitimitet som 

krävs i en patriarkal struktur. Resultatet visar denna kluvna attityd kring frågan, å ena sidan 

betonar forskning och tidigare SOU rapporter vikten av preventivt arbete med mäns våld mot 

kvinnor men å andra sidan är direktivens representations fokuserade kring kvinnor och dess 

trygghet (Dir. 2014:25) samt återfallsförebyggande insatser för män (Dir. 2017:26). 

Utifrån jämställdhetspolitikens mål med att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är det 

förvånansvärt att vi inte fokuserat på männen som våldsutövare. När direktiven börjar närma 

sig orsaken till problemet, så upplever jag att direktiven varken prioriterar problemet eller 

anser att det är ett legitimt samhällsproblem. Kvinnor som grupp kommer inte försummas för 

att vi riktar fokus på att utveckla verksamheter och kunskaper som kan ge oss redskap för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Eliasson (1997 s. 242) menar att individuell terapi kan 

hjälpa den individuella mannen men kan inte förhindra nya brott. Det kan däremot 

upplysningskampanjer och att uppmuntra till satsningar på prevention för att synliggöra mäns 

våld mot kvinnor även om det innebär en obehaglig problematisering. Direktiv 2017:26 är ett 

steg i rätt riktning för att komma åt vad som (Eliasson, 1997) kallar för den omedvetna 

traditionen av våld, nämligen att männen får ta ansvar för att inte reproducera en skadlig 

manlighetsnorm. Men för att stoppa reproduktionen av denna manlighetsnorm måste även 

direktiven representera problematiseringen ur ett perspektiv där kvinnan inte är offret och i 

behov av beskydd utan som en jämlike till mannen. Om normen ska sträva efter jämlikhet 

finns det inte plats för en ojämn fördelning när det kommer till samhällets resurser för att lösa 

problemet med mäns våld mot kvinnor. Om problemets orsak är mannens våldsutövande 

behöver prioriteringen av resurserna också visa på hur viktigt det är att behandla orsaken och 

inte konsekvenserna. Samhället borde se männen som självständiga, ansvarstagande och 

empatiska individer, förmögna att uppfatta gränsen mellan sex och våld och inte, såsom sker i 

rättsväsendet idag, att omyndigförklara dem (Nilsson & Lövkrona, 2015 s. 182).  

Wendt(2002) menar att vi behöver förändra normen då den i nuläget har en utgångspunkt som 

karaktäriseras som de normala neutrala manliga, där mannen är i överordning till kvinnan och 

därför ses som offer i frågan.  Om männen själv inte klagar finns det heller inget problem som 

behöver lösas. Om normen är att mannen i normala fall inte utövar våld ses också problemet 

som avvikande. Men faktum är att det normala i frågan om våld är att det är männen som 

utövar våldet, inte alla män men tillräckligt många män för att de ska anses vara ett problem 

som behöver en ny representation. En representation där vi ser kvinnan som ett handlande 
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subjekt och inte bara ett offer för våld som begås av vissa män. När vi ser kvinnan som ett 

handlande subjekt, jämlik mannen, kan ansvaret och fokus för åtgärder och insatser även 

riktas till männen och inte enbart till kvinnor och barn.  

Våldet är en fråga om obalans i maktstrukturer och därav kan vi inte försumma könsrollernas 

betydelse som orsak till våldet eller den struktur som styr maktordningen.  Det hade varit 

intressant att se hur diskursen kring mäns ansvar problematiseras i den efterföljande 

utredningen till direktiv 2017:26, om diskursen kring ansvaret i frågan om våld mot kvinnor 

kan ha påverkats av #MeToo eller inte.   
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Bilaga 1 

Nedan följer en översikt kring hur koderna har kategoriserats i direktiven samt temat för varje 

direktiv.  

 

 

 

 

 

 

Tema: Kvinnligt 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Manligt  

 

 

 

 

Dir. 2014:25 Kategori     

Kod Meso  Mikro Prioritet Tid Nivå 

Kunskap Norm Grupp Hög Lång Nat 

Verksamhet      - Grupp Hög Kort Nat 

Jämställdhet Norm Grupp Hög Lång Nat & Inter 

Lagstiftning Norm Grupp Hög Lång Nat 

Finansiering Norm Grupp Hög  Lång Nat  

Dir. 2017:26 Kategori     

Kod Meso Mikro Prioritet Tid Nivå            

Kunskap Avvikelse  Individ Låg Kort Lokal 

Verksamhet Avvikelse Individ Hög Kort & 

lång 

Lokal 

Jämställdhet Avvikelse Individ Låg Kort Lokal & 

inter 

Lagstiftning Avvikelse Individ Låg Kort Lokal 

Finansiering       -      - Låg Kort Lokal 


