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I can't see good through 

my swollen eyes 

but at least I am alive. 

I wasn't sure 

that I would survive. 

I was so relieved 

when the police arrived 

and put you in their car. 

But the look you gave me 

told me their own story 

and I knew I couldn't run far. 

So I set you free 

once again. 

What's wrong with me? 

 

- Kimberly Ann C. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur våld i nära relationer konstrueras i 

den politiska debatt som äger rum i massmedia. För att kunna genomföra detta 

har vi valt ut och analyserat 25 debattartiklar. Studiens analysmetod utgörs av 

den kvalitativa innehållsanalysen med en deduktiv ansats, och gör således 

studien kvalitativ.  

 

Utgångspunkten för studien är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som 

menar att verkligheten är socialt konstruerad, där innebörden av olika sociala 

fenomen skapas i samspel mellan människor. Vi har även valt att använda oss av 

ett genusperspektiv, för att kunna studera framställan av maskulinitet och 

femininitet i samband med våld i nära relationer.  

 

Under analysen av vår empiri, har vi strävat efter att fånga hur våld i nära 

relationer konstrueras genom att studera det utifrån olika perspektiv såsom hur 

det framställs som socialt problem, hur dess aktörer framställs gällande 

maskulinitet, femininitet samt ansvarsfördelning samt vilka lösningar som 

framställs som betydelsefulla. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion 

samt en diskussion om studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning. 
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1 Inledning  

Våld i nära relationer har sedan 1982 varit ett brott som faller under allmänt åtal 

i Sverige. Detta innebär att om polis eller åklagare får kännedom om ett sådant 

brott har de en skyldighet att upprätta en polisanmälan, oavsett vad den utsatte 

har för inställning till att anmälan utförs. Innan denna förändring var våld i nära 

relationer ett angivelsebrott, vilket innebär att man utgick från att den 

våldsutsatte själv gjorde en anmälan till polisen (Steen, 2003:31). Problematiken 

har alltid existerat, men började betraktas som ett problem först under 1990-

talet. Innan dess framställdes våld i nära relationer som en privat angelägenhet, 

vilket ledde till att problematikens utbreddhet och konsekvenser underskattades. 

Samhället förstod inte hur problematiken samspelar med samhälleliga 

värderingar, normer samt attityder. Under senare årtionden har en utveckling 

skett gällande problemområdet som bidragit till att våldet diskuteras mer öppet 

både i politiska och mediala sammanhang (SKL, 2006:11). Media får därmed en 

central roll då den utgör en stor del av den information som når ut till samhällets 

individer och konstruerar representationer av verkligheten, såsom exempelvis 

konstruktionen av våld i nära relationer som ett socialt problem (Best, 

2003:43f). På så vis blir vår studie av vikt i detta sammanhang, då den syftar till 

att ge förståelse för hur våld i nära relationer konstrueras i den politiska debatt 

som sker i massmedia.  

 

Våld i nära relationer har en betydande påverkan på både den fysiska och 

psykiska hälsan för den som blir drabbad, både kortsiktigt och långsiktigt (SKL, 

2006:13). Emellertid varierar de konsekvenser som de drabbade individerna 

upplever (Berglund, 2010:3). Det kan leda till kroppsliga skador såsom 

blåmärken, frakturer samt tandskador. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är 

även en vanligt förekommande konsekvens av våldet. Detta är ett långvarigt och 

allvarsamt ångesttillstånd som kan uppstå efter en traumatisk upplevelse (Grip & 

Broberg, 2013:4f) Det finns många studier om våldets påverkan på hälsan. 

Majoriteten av de studier som hittills har publicerats gällande våld i nära 

relationer framställer män som förövare och kvinnor som offer (Berglund, 

2010:3). Därmed är kunskapen kring hur detta våld påverkar en partner i en 

samkönad relation eller vilka konsekvenser mäns hälsa får av att bli utsatta för 

våld av sin kvinnliga partner ofullständig (Motion, 2012:52). På så vis blir vår 

studie betydelsefull, genom att den syftar till att ge förståelse för hur våld i nära 

relationer i helhet konstrueras i den politiska debatt som sker i massmedia. Vår 

studie kan således leda till att fler studier bedrivs kring vilka konsekvenser 

våldet medför för män som blir utsatta för våld av sin kvinnliga partner eller hur 

det påverkar en partner i en samkönad relation. 

 

1.1 Presentation av disposition 
I vårt inledande kapitel, presenteras en kortfattad introduktion av våld i nära 

relationer. I det andra kapitlet redovisas studiens problemformulering. Studiens 
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syfte samt frågeställningar presenteras i det tredje kapitlet. I det fjärde kapitlet 

redovisas studiens forskningsöversikt, vilket utgörs av attityder kring våld i nära 

relationer, konstruktioner av könsroller i samband med våld i nära relationer, 

sociala problem i media samt konstruktioner av våld i nära relationer i media. 

Studiens teoretiska perspektiv, vilket utgörs av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv samt ett genusperspektiv, presenteras i följande kapitel. I det sjätte 

kapitlet redovisas studiens metod, urvalsprocess, analytiskt tillvägagångssätt 

samt studiens framställning. Därefter presenteras studiens resultatredovisning 

och analys. I det åttonde kapitlet redovisas studiens slutdiskussion av resultatet 

och analysen. Studiens metoddiskussion presenteras i det nionde kapitlet. I det 

tionde kapitlet presenteras studiens kunskapsbidrag samt förslag på vidare 

forskning. Slutligen tillägnas de sista kapitlen till våra referenser samt empiriskt 

material.  
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2 Problemformulering 
Synen på vad som utgör ett socialt problem varierar genom tid och rum, där 

samhället definierar vissa sociala förhållanden som sociala problem. Våld i nära 

relationer utgör ett sådant socialt förhållande. Våld i nära relationer som ett 

socialt problem utgör en socialt konstruerad idé, och vi kommer således att 

närma oss detta fenomen som en social konstruktion (Muehlenhard & Kimes, 

1999:234). Detta synsätt på våld i nära relationer kommer vi på så vis att utgå 

ifrån när vi studerar den politiska debatten som äger rum i massmedia. Våld i 

nära relationer har under de senaste årtiondena varit ett av de mest 

uppmärksammade sociala problemen i Sverige (Meeuwisse & Swärd, 

2013:310). Det huvudsakliga fokuset har genom åren legat på mäns våld mot 

kvinnor i en nära relation. En kvinna framställs på så vis oftast som offret i 

samband med våld i nära relationer (WHO, 2002:89). Detta kan bero på att män 

utgör endast en femtedel av de som anmäler att de har blivit utsatta för våld i en 

nära relation (Brå, 2009). Emellertid förekommer detta våld i alla typer av 

parrelationer, oavsett vilken könsidentitet och sexualitet som individerna i 

relationen har (Kvinnojouren, 2011). På så vis är det även viktigt att synliggöra 

det våld som kvinnor utför i en nära relation samt det våld som finns i 

samkönade relationer, då den syn socialarbetare har på detta fenomen får 

konsekvenser för hur de bemöter dessa personer (Cajvert, 1998:120f). Media får 

således en central roll då det utgör en stor del av information som når ut till 

samhällets individer och konstruerar representationer av verkligheten, såsom 

exempelvis konstruktionen av våld i nära relationer som ett socialt problem 

(Best, 2003:43f). På så vis blir vår studie viktig i detta sammanhang, då den 

syftar till att ge förståelse för hur våld i nära relationer konstrueras i den 

politiska debatten som sker i massmedia. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Vi har valt att undersöka hur våld i nära relationer konstrueras i massmedia. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är utgångspunkten för syftet, och utgör 

således studiens teoretiska perspektiv. Syftet med denna studie är därmed att 

undersöka hur olika aspekter av våld i nära relationer konstrueras i media. 

 

Vår övergripande forskningsfråga är därmed: 

 Hur konstrueras våld i nära relationer i massmedia? 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att bryta ner den i dessa 

frågeställningar:     

 Hur framställs våld i nära relationer i termer som ett socialt problem? 

 Hur framställs aktörskap i samband med våld i nära relationer utifrån 

begreppen maskulinitet och femininitet? 

 Hur framställs aktörskapet i debattartiklarna i avseende på ansvar för 

våldet? 
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 Vilka lösningar framställs som betydelsefulla i samband med våld i nära 

relationer? 

 

3.1 Relevans till det sociala arbetets forskningsfält 
Vi anser att vår studie kan bidra med en betydelsefull kunskap till det sociala 

arbetets forskningsfält. Detta eftersom forskningsfältet intresserar sig för 

kunskap om olika samhällsfenomen som påverkar och styr människors 

handlingar och motiv (Ahrne & Svensson, 2011:10). Detta innefattar våld i nära 

relationer, då det är en problematik som omfattar ett stort antal människor 

(Meeuwisse & Swärd, 2013:310). Då massmedia präglar individers syn på 

skilda fenomen (Best, 2003:43f), anser vi att vår studie kan erbjuda en 

betydelsefull kunskap till det sociala arbetets forskningsfält om hur våld i nära 

relationer konstrueras i massmedia. Tidigare studier som har undersökt hur våld 

i nära relationer konstrueras, har utgått från tidningsartiklar. Vår studie skiljer 

sig således, genom att den utgår från ett annat empiriskt material i form av 

debattartiklar. Studien kan därmed bidra med nya kunskaper kring hur våld i 

nära relationer konstrueras, genom att vi undersöker ett nytt forum. 
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4 Forskningsöversikt  
I nedanstående kapitel har vi valt att presentera följande vetenskapliga artiklar, 

då de redogör för konstruktioner av våld i nära relationer utifrån olika 

perspektiv. Vi fann följande studier genom att vi sökte efter forskning kring 

ämnena attityder, könsroller, socialt arbete i media och konstruktioner i media 

av våld i nära relationer. Detta då vi anser att dessa ämnen erbjuder relevant 

kunskap utifrån vår studies frågeställningar. Samtliga studier fann vi genom 

sökmotorn Google. Även om samtliga av de studier som vi har valt att 

presentera är internationella, upplever vi att de är av relevans för vår studie. 

Detta eftersom vi anser att internationell forskning kan bidra med en mer 

nyanserad bild kring våld i nära relationer.  

 

De första styckena presenterar forskning om attityder kring våld i nära 

relationer. Nästkommande stycken behandlar konstruktioner av könsroller i 

samband med våld i nära relationer. Därefter presenteras forskning om socialt 

arbete i media. Slutligen redogör de sista styckena för konstruktioner av våld i 

nära relationer i media. 

    

4.1 Attityder om våld i nära relationer 
The Office on Violence Against Women (OVW) och the Polling Company har 

genomfört en studie kring vilken syn individer har på fenomenet våld i nära 

relationer. Studien äger rum i USA och genomfördes genom fokusgrupper och 

telefonundersökningar. Resultatet av studien visade att majoriteten av 

respondenterna ansåg att våld i nära relationer var ett allvarligt problem. 

Flertalet av dessa beskrev det som ett kriminellt problem snarare än ett problem 

kopplat till hälsa. Det existerade även en slags konsensus kring att vilken kvinna 

som helst kunde bli ett offer för våld i en nära relation, oberoende exempelvis 

etnicitet och kulturell bakgrund. Respondenterna hade även en allmän 

uppfattning om att det existerade tre typer av våld: verbalt, fysiskt och sexuellt. 

Verbalt våld ansåg respondenterna utgjorde vardagliga kränkningar. 

Respondenterna ansåg att fysiskt våld utgjordes av slag och sparkar. Majoriteten 

ansåg även att det inte måste existera fysiskt våld i relationen för att det ska 

kunna definieras som våld i en nära relation. De ansåg att hot om våld är 

tillräckligt för att fenomenet ska beskrivas som våld i en nära relation. Sexuellt 

våld ansåg respondenterna utgjordes av sexuellt tvång. Det fanns emellertid 

oenigheter kring om våldet i en relation kunde definieras som våld i en nära 

relation, om det enbart existerade sexuellt våld (OVW & the Polling Company, 

2006:1f).  

 

Gällande ansvaret för våldets fortskridande, ansåg en klar majoritet att 

våldsoffret aldrig var ansvarig för att denne stannar hos sin våldsamma partner. 

Respondenterna ansåg istället att de våldsutsatta kan uppleva en inre strid med 

sig själva innan de väljer att lämna sin partner. De tror även att den våldsutsatta 



6 

 

 

upplever känslor av skam, en låg självkänsla och en rädsla för förövarens 

reaktioner. Respondenterna tror dessutom att våldsoffret inte har möjlighet att 

lämna sin partner utifrån ekonomiska förutsättningar, vilket skapar ett fiktivt 

fängelse genom en kombination av detta tillsammans med de känslor som 

nämns i meningen innan. Trots dessa åsikter, ansåg en tredjedel av 

respondenterna att även offret hade en viss skuld i sammanhanget. 

Respondenterna beskrev dessutom en mängd bakomliggande faktorer för den 

våldsamma partnerns beteende. Majoriteten beskrev detta beteende som inlärt, 

genom att denne har bevittnat detta våld själv under sin uppväxt. Andra vanligt 

förekommande beskrivningar av bakomliggande faktorer var ekonomiska 

problem, drog- och alkoholmissbruk eller en oförmögenhet att hantera sin ilska. 

Respondenterna beskrev emellertid en medvetenhet kring att det finns många 

relationer som upplever dessa problem, men där våld inte förekommer i 

relationen (OVW & the Polling Company, 2006:2). Denna studie visar således 

olika synsätt på det komplexa som innefattar våld i nära relationer. Studien ger 

förståelse kring att denna problematik kan konstrueras på en mängd olika vis, 

och blir således central i vår studie då den syftar till att ge förståelse för hur våld 

i nära relationer konstrueras i den politiska debatten som sker i massmedia. 

 

Barrett Meyering har genomfört en nationell kartläggning över vilka attityder 

som finns gällande mäns våld mot kvinnor i Australien. Studien genomfördes 

genom ett stort antal intervjuer inom landets samtliga stater (Barrett Meyering, 

2011:1f). Kartläggningen visade att den huvudsakliga faktorn som påverkar 

attityder kring mäns våld mot kvinnor är attityder kring jämställdhet (Barrett 

Meyering, 2011:8). Emellertid visade kartläggningen även att andra faktorer 

påverkar attityder kring detta fenomen. Kulturella faktorer såsom exempelvis 

socioekonomisk bakgrund präglar synen på mäns våld mot kvinnor, genom att 

dem med tjänstemannayrken klassar våldet som allvarligare än de som inte har 

heltidsarbete. Även individuella faktorer såsom exempelvis ålder präglar 

attityder gentemot det könsrelaterade våldet, genom att yngre personer 

framförde mindervärdiga attityder gentemot detta våld. Organisatoriska faktorer 

såsom exempelvis tillhörighet till religiösa samfund visade sig även det påverka 

attityder kring mäns våld mot kvinnor, genom att det finns normer kring 

ojämställdhet inom organisationen som rättfärdigar detta våld. Slutligen fanns 

det även sociala faktorer såsom exempelvis massmedia som präglar synen på det 

könsrelaterade våldet, genom att skapa en större medvetenhet kring våldet i 

vissa fall men även bekräfta myter och minska empatin för våldsoffren i andra 

fall (Barrett Meyering, 2011:5ff). Denna studie visar således att synen på mäns 

våld mot kvinnor präglas av en mängd olika faktorer, där den politiska debatt 

som förs i massmedia spelar en central roll genom dess konstruktioner av våld i 

nära relationer som når ut till samhällets individer. Studiens resultat blir på så 

vis centralt i samband med vår studie, genom att vår studie syftar till att ge 
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förståelse för hur våld i nära relationer konstrueras i den politiska debatten som 

sker i massmedia. 

 

4.2 Konstruktioner av könsroller i samband med våld i nära relationer 
Studien Gender-Role stereotypes and perceptions of heterosexual, gay and 

lesbian domestic violence syftar till att skapa en bättre förståelse till varför 

människor visar större oro över det våld i nära relationer som utövas av män mot 

kvinnor snarare än det som utövas av kvinnor mot män. Studien syftar även till 

att identifiera faktorer som beskriver hur en man respektive en kvinna framställs 

i en relation där våld utövas (Seelau & Seelau, 2005:365). Studien genomfördes 

med hjälp av ett frågeformulär (Seelau & Seelau, 2005:366). Resultatet visar att 

majoriteten av respondenterna ansåg att våldshändelsen var allvarligare när 

offret var en kvinna och förövaren en man. Samtliga respondenter ansåg att 

förövaren bär ett större ansvar än offret vid en våldshändelse, (Seelau & Seelau, 

2005:367) oavsett förövarens kön. Vid frågan gällande kapaciteten att skada 

offret ansåg majoriteten att manliga förövare kunde göra mer skada. Studien 

beskriver även att förövaren generellt anses vara en mer aggressiv person än 

offret, och ett påstående visar att förövaren anses vara mer aggressiv när offret 

är en kvinna. Vad gäller uppfattningen om offrets aggressivitet ansåg 

respondenterna att det inte var någon skillnad mellan könen. Gällande 

respondenternas uppfattning om graden av närhet och stabilitet, trodde de flesta 

att paret inte stod varandra nära och att det var osannolikt att förhållandet skulle 

fortgå i mer än ett års tid. I denna fråga skiljde sig uppfattningen till viss del 

mellan de kvinnliga och manliga respondenterna. De kvinnliga respondenterna 

ansåg att det var en större chans att förhållandet skulle fortgå i jämförelse med 

männen (Seelau & Seelau, 2005:367). Majoriteten av samtliga respondenter var 

även överens om att det fanns en stor sannolikhet att det skulle uppkomma 

ytterligare fysiska dispyter i framtiden för paret. Om paret skulle bryta från sin 

relation ansåg respondenterna att det var mer sannolikt att förövaren skulle 

hamna i ett ytterligare våldsamt förhållande än offret. Förenligt med stereotyper 

kring kön, konstrueras de kvinnliga offren som mer sårbara än de manliga 

medan de manliga förövarna beskrivs som mer hotfulla (Seelau & Seelau, 

2005:369). Studiens resultat bidrar med en beskrivande bild av olika stereotypa 

könsroller som kan tillskrivas en våldspräglad relation. Den blir således relevant 

i vår studie som syftar till att studera hur begrepp som maskulinitet, femininitet 

och aktörskap framställs i massmedia i samband med våld i nära relationer. 

Little och Terrance beskriver i sin studie Perceptions of domestic violence in 

lesbian relationships: Sterotypes and gender role expectations hur uppfattningar 

gällande våld i homosexuella förhållanden ter sig, med fokus på parförhållanden 

mellan kvinnor (Little & Terrance, 2010:429). Studien genomfördes kvantitativt 

genom att respondenterna fick fylla i ett frågeformulär (Little & Terrance, 

2010:433). Resultatet visar att studiens kvinnliga respondenter anser att 

våldshändelsen är mer allvarlig än de manliga respondenterna (Little & 
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Terrance, 2010:434). Gällande skuldbeläggning uppfattar respondenterna att 

skuldbeläggningen blev mindre om offret ger ett feminint intryck, snarare än ett 

maskulint. Vad gällde förövaren anser de kvinnliga respondenterna att ett 

feminint intryck hos förövaren bidrar till en större skuldbeläggning än ett 

maskulint intryck (Little & Terrance, 2010:435). Studien bekräftar även de 

heterosexuellt baserade antaganden om manliga och kvinnliga stereotyper, där 

kvinnan anses vara mer passiv medan mannen ses som mer aggressiv vilket 

speglar begreppen maskulinitet och femininitet (Little & Terrance, 2010:436). 

Studiens resultat visar att begrepp som maskulinitet och femininitet har en 

betydelsefull roll även då våld i samkönade relationer studeras. Denna kunskap 

blir således relevant för vår studie då den syftar till att studera hur våld i nära 

relationer konstrueras, där våld i samkönade relationer ingår.  

 

4.3 Sociala problem i media 
Andersson och Lundström undersöker i sin studie Socialarbetare om 

massmedier hur relationen mellan socialarbetare och media ter sig samt hur 

socialarbetarna upplever att medias rapportering påverkar samhällets invånare, 

lokala politiker samt den egna självbilden (Andersson & Lundström, 2004:2). 

Studien syftar till att belysa socialarbetares syn på massmedias rapportering av 

socialt arbete kring barn och unga (Andersson & Lundström, 2004:3) och den är 

en del av forskningsprojektet "Social barnavård - massmediers bild och 

praktikers syn" (Andersson & Lundström, 2004:5). Studien har genomförts 

genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa textanalyser som senare 

relaterats till de intervjusvar som samlats in genom en fokusgruppsintervju med 

socialarbetare (Andersson & Lundström, 2004:3). Resultaten från studiens 

kvantitativa respektive kvalitativa delar kan beskrivas som motstridiga då 

studiens kvantitativa mätningar ger en mer positiv, eller neutral bild av 

socialarbetarnas arbete (Andersson & Lundström, 2004:5f). I den kvalitativa 

analysen som gjort utifrån två dramatiska barnavårdsfall, där föräldrarna 

misstänkts för misshandel, eller faktiskt har misshandlat sina barn, har 

socialarbetarna anklagats antingen för att vara för aggressiva vid sitt ingripande i 

familjen eller för att vara för passiva och inte ge barnet det skydd som det är i 

behov av (Andersson & Lundström, 2004:6). Utifrån det insamlade materialet 

från fokusgrupperna kunde man konstatera att socialarbetarnas syn på den 

mediala bilden av socialt arbete var relativt dyster. Det lyftes fram exempel från 

både TV och pressen där socialarbetarna framställdes som inkompetenta, ofta 

med hjälp av en klient som berättar om ett dåligt bemötande. Flera 

socialarbetare menade att bilden av deras arbete vid ett flertal tillfällen snedvrids 

i media för att nyhetsvärdet ska öka, och därmed även försäljningen. Detta på 

grund av att negativa händelser säljer bättre än händelser som löst sig på bra ett 

bra sätt (Andersson & Lundström, 2004:8f). Socialarbetarna menar även att 

allmänhetens uppfattning och negativa inställning till dem, bidrar till att de har 

svårigheter att minnas den positiva och neutrala bevakningen, som ändå är 
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relativt vanlig. De menar att det är den personifierade negativa bevakningen som 

man minns och som i största utsträckning uppmärksammas (Andersson & 

Lundström, 2004:14). Studiens resultat visar att socialarbetarna är väl medvetna 

om att medias bevakning och rapportering av olika händelser och 

tillvägagångssätt påverkar ett samhälles invånare. Därmed anser vi att studien 

blir betydelsefull i vårt arbete då det syftar till att studera hur våld i nära 

relationer konstrueras i media.  

 

Ayre har i sin studie Child protection and the media: Lessons from the last three 

decades studerat vilken påverkan massmedia har på den sociala barnavården 

(Ayre, 2001: 887). Studiens visar att massmedias påverkan varit betydelsefull 

både för det rättsliga och det processuella tillvägagångssättet samt för 

socialarbetarnas sätt att arbeta (Ayre, 2001: 888). Studien har sin utgångspunkt i 

Storbritanniens rättsliga lagar och det barnavårdssystem som finns där (Ayre, 

2001: 887). Resultatet visar att den ökade medierapporteringen har bidragit till 

en mer skyddad miljö för de utsatta barnen vilket innebär att medias roll i detta 

avseende varit betydelsefull. I andra hänseenden, och vid tillfällen då den 

mediala fokusen legat på att hitta, konstruera och sälja nyheter har deras roll 

snarare blivit att skapa ett klimat av rädsla, misstro och skuld bland allmänheten 

(Ayre, 2001: 889f). Detta har resulterat i en fientlighet mellan socialarbetare och 

media, som bidragit till att representanter från sociala myndigheter vägrar att 

uttala sig angående uppmärksammade händelser. En brist på information från 

myndigheterna leder i sin tur till att journalisterna, som har stora luckor att fylla 

med information nu måste förlita sig på den information som de redan har. 

Vanligtvis är denna information mycket kritisk till den sociala myndigheten 

(Ayre, 2001: 898). Studiens resultat visar att medierapporteringen kan bidra till 

både positiva och negativa konsekvenser vid bevakning av sociala problem. Av 

den anledningen anser vi studien blir betydelsefull i vårt arbete då vi syftar till 

att studera hur problematiken kring våld i nära relationer konstrueras i media. 

 

4.4 Konstruktioner av våld i nära relationer i media 
Berns har i sin studie Degendering the problem and gendering the blame: 

Political Discourse on Women and Violence undersökt hur våld i nära relationer 

framställs i olika tidningsartiklar. Författaren har utgått från en obunden politisk 

tidning samt från en herrtidning, (Berns, 2001:262) och främst fokuserat på hur 

fördelningen gällande ansvar framställs utifrån orsaker och lösningar på 

problemet. Med utgångspunkt i ett patriarkalt motståndsperspektiv menar 

författaren att artiklarna antingen ger ett tydligt uttryck av synen på var ansvaret 

ligger genom att beskriva problemets orsaker och lösningar eller att de antyder 

orsaker och lösningar genom att inkludera viss fakta medan annan exkluderas 

(Berns, 2001:264). Berns definierar i sin studie våld i nära relationer som 

fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp som sker mellan två vuxna i ett intimt 

förhållande oavsett äktenskaplig eller sexuell läggning. Studiens resultat visar att 
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det finns en diskursiv strategi i att könsneutralisera problemet. Detta utifrån att 

det vid tillämpning av feministiska konstruktioner av våld i nära relationer läggs 

stort fokus på könets roll, vilket medför att kvinnan blir sedd som offer. Genom 

att använda sig av begreppet mänskligt våld får könet inte samma betydelse när 

man söker efter en lösning till problemet, vilket är en återkommande reflektion i 

studien (Berns, 2001:265). Studien beskriver även hur skuldbeläggningen 

beskrivs för de olika könen. Medan det finns en enad åsikt gällande hur 

problemet ska benämnas gäller således inte detsamma för skuldbeläggningen. 

Berns beskriver hur det har skett en normalisering gällande offrets ansvar medan 

ansvaret som ligger på förövaren och samhället har ignorerats. Fyra strategier 

för hur skuldbeläggningen kan se ut beskrivs: Kvinnor som är våldsamma lyfts 

fram, kvinnliga offer har ett ansvar för sin roll som offer, kritik gällande den 

sociala toleransen av kvinnors våld men inte av mäns våld samt att slagna 

kvinnor skuldbeläggs (Berns, 2001:269). I studien beskrivs även faror med en 

könsneutralisering av problemet samt skuldbeläggningen av kön. Genom att 

utgå från ett patriarkalt motståndsperspektiv, tas tre punkter upp gällande vilka 

konsekvenser detta kan ge. Dessa tre punkter är att det sker en 

normaliseringsprocess gällande våld i nära relationer, uppmärksamheten 

gällande männens ansvar avleds och även de strukturella och kulturella faktorer 

som kan främja våld samt att det ges en missvisande bild av kvinnors våld 

(Berns, 2001:277). En majoritet av de artiklar som studerats både i herrtidningar 

och politiska tidningar ramar in våld i nära relationer på ett sätt som bidrar till 

att ansvarsbördan hamnar på kvinnorna oavsett det gäller maktmissbruket, 

offerrollen eller som förespråkare (Berns, 2001:278). Berns beskriver vilka 

konsekvenser som skapas genom att problemet definieras på det sätt som det 

gör, och även hur denna definition påverkar hanteringen av våld i 

parförhållanden. Stort fokus i studien läggs även på skuldbeläggning hos offer 

respektive förövare. Studien blir således relevant för vår studie som syftar till att 

studera hur aktörskap framställs i samband med våld i nära relationer samt hur 

denna problematik framställs i termer som ett socialt problem.  

 

I studien Framing deadly domestic violence: Why the media spin matters in 

newspaper coverage of femicide undersöks hur media framställer berättelser om 

kvinnomord som sker inom ramen för våld i nära relationer (Gillespie et al., 

2013:222). Studien har genomförts i USA genom en kvantitativ datainsamling, 

där forskaren genom North Carolinas förening mot våld i nära relationer fått 

tillgång till en lista på de mord som skett i en nära relation i hemmet mellan 

2002-2007. Det konstaterades att 462 mord hade begåtts under denna period och 

att 312 av dessa fall handlar om kvinnomord. Med fokus på kvinnomorden 

startades en elektronisk sökning av tidningsartiklar där författaren lyckades 

finna artiklar som berörde 299 av dessa fall. I dessa artiklar söktes bland annat 

information om relationen mellan offer och förövare, vapen som använts, ålder 

och etnicitet hos offer och förövare, om det fanns barn närvarande, om fler 
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personer blev skadade eller omkom samt vilka juridiska konsekvenser fallen fick 

(Gillespie et al., 2013:228). I resultatet delas artiklarna upp i två grupper; en 

grupp som identifierar kvinnomord som en del av våld i nära relationer och en 

grupp som inte gör det (Gillespie et al., 2013:230). I de artiklar där kvinnomord 

inte definierades som våld i nära relationer gick det att finna sex olika ramverk; 

händelsen normaliserades som vardaglig, fallet beskrevs som en isolerad 

händelse, påträffade brister inom det kriminella rättssystemet, skuldbeläggning 

av offret, förlorad kontroll eller moraliskt sammanbrott hos förövaren samt 

händelsen minimeras genom att fokus läggs på problemets som helhet (Gillespie 

et al., 2013:231). Bland de artiklar där kvinnomord definierades som våld i nära 

relationer fann man fem olika ramverk. De fyra första är desamma som benämns 

i motsatta gruppen, (där kvinnomord inte definieras som våld i nära relationer), 

det vill säga; våld i nära relationer som vardaglighet, fallet beskrivs som en 

isolerad händelse, skuldbeläggning av offret samt förlorad kontroll eller 

moraliskt sammanbrott hos förövaren. Det gick emellertid att finna skillnader i 

definition beroende på vilken grupp de tillhörde. Det femte ramverket som 

identifierades var våld i nära relationer som ett socialt problem (Gillespie et al., 

2013:235). Medias makt benämns i studien som både problemet och lösningen. 

Detta på grund av att media vid ett flertal tillfällen missar den möjlighet som ges 

för att belysa kvinnomord som ett problem som förtjänar samhällets upprördhet 

och som därmed kan bidra till en utveckling och förbättring vad gäller riktlinjer 

för hantering av våld i nära relationer (Gillespie et al., 2013:240). Studiens 

resultat beskriver de skilda uppfattningar som synliggörs i artiklarna gällande 

kvinnomord, och hur problemet genom olika ramverk antingen definieras som 

en del av våld i nära relationer eller inte. Denna kunskap blir därmed relevant 

för vår studie som syftar till att undersöka hur våld i nära relationer framställs i 

termer som ett socialt problem.  

 

4.5 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Då vår studie syftar till att studera hur våld i nära relationer konstrueras i 

massmedia genom debattartiklar har vi funnit det relevant att presentera tidigare 

forskning om både attityder kring våld i nära relationer, konstruktioner av 

könsroller i samband med våld i nära relationer, socialt arbete i media samt 

konstruktioner av våld i nära relationer i media. Vi anser att de utvalda artiklarna 

är relevanta, eftersom de belyser väsentliga faktorer till att våld i nära relationer 

fortgår. De ramar även in våld i nära relationer som ett problem utifrån olika 

perspektiv. Artiklarna blir således betydelsefulla för vår studie, då den syftar till 

att ge förståelse för hur våld i nära relationer konstrueras i den politiska debatt 

som sker i massmedia.  

Det vi har funnit i tidigare forskning är en beskrivning av hur våld i nära 

relationer diskuteras utifrån olika perspektiv. Emellertid konstrueras våld i nära 

relationer som främst i termer som mäns våld mot kvinnor i 

forskningsöversikten. Detta synliggörs genom att män och maskulinitet 
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framställs som främst aggressiva och hotfulla medan kvinnor och femininitet 

framställs som mer sårbara. Även i avsnittet om våld i nära relationer i media 

läggs stort fokus på stereotypa könsroller och den ansvarsfördelning som 

medföljer respektive roll. Eftersom vi har valt att utgå från debattartiklar fann vi 

det även relevant att ha med tidigare forskning om sociala problem i media, som 

studerar hur medias rapportering och bevakning av en viss problematik eller 

händelser påverkar individer i samhället. En gemensam nämnare för den tidigare 

forskning som vi valt att presentera, och som vi anser vara av relevans för vår 

studie är att den belyser väsentliga faktorer till att våld i nära relationer fortgår 

samt belyser problematiken utifrån olika perspektiv.  

 

Med avstamp i den presenterade forskningen samt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv som utgångspunkt avser vi att undersöka hur våld i nära relationer 

konstrueras i den politiska debatt som äger rum i massmedia, genom att studera 

debattartiklar. 
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5 Teori 
I detta kapitel behandlas socialkonstruktionismen som studiens teoretiska 

perspektiv, vilket ligger till grund för studiens frågeställningar. Sedan 

presenteras genusperspektivet, då det bidrar med ett betydande verktyg för att 

kunna besvara studiens frågeställning gällande konstruktionen av maskulinitet 

och femininitet i debattartiklarna.  

 

5.1 Socialkonstruktionism  
Då vår studie strävar efter att ge förståelse för hur våld i nära relationer 

konstrueras i den politiska debatten som sker i media, utgör 

socialkonstruktionismen ett fundamentalt teoretiskt perspektiv. Detta då 

perspektivet menar att verkligheten är socialt konstruerad, där innebörden av 

olika sociala fenomen skapas i samspel mellan människor. Perspektivet förhåller 

sig kritiskt till uppfattningen om att det finns objektiva ”sanningar” 

(Wennerberg, 2010:36). I vår studie har vi valt att utgå från de fyra 

utgångspunkter av socialkonstruktionismen som Burr beskriver i sin bok "Social 

Constructionism" från 2003. Detta då dessa beskrivs som centrala för samtliga 

inriktningar inom perspektivets breda fält: 

 

1. En kritisk inställning till vedertagen kunskap 

Socialkonstruktionismen menar att världen påverkas av människans kunskap 

och tankar, och kan således inte ses som en objektiv sanning. På så vis är det 

viktigt att människan är medveten om detta och förhåller sig kritisk till att 

“sanningen” inte alltid är vad den utgör sig för att vara. Verkligheten är enbart 

ett resultat av människans egna föreställningar och sätt att kategorisera de 

fenomen som omger oss, exempelvis stor/liten eller kvinna/man (Burr, 2003:2f).  

 

2. Kunskap är historiskt och kulturellt betingat 

Diskussionen och förståelsen av världen är kontextbunden och därmed 

föränderlig. Kunskap är en produkt av både kultur och tid som även är 

sammankopplat med inre faktorer, som exempelvis socioekonomiska 

förhållanden, inom den specifika kulturen och tiden. All kunskap är således 

bundet till ett visst perspektiv och en viss kontext. Synsättet menar därmed att en 

förståelse inte nödvändigtvis är bättre eller mer sann än en annan (Burr, 

2003:3f). 

 

3. Kunskap skapas och upprätthålls genom sociala processer 

Människans uppfattning av världen skapas inte genom objektiva observationer, 

utan sker genom sociala processer och interaktioner mellan människor. Kunskap 

produceras således genom att ömsesidiga sanningar byggs upp i den interaktion 

som sker mellan människor (Burr, 2003:4f). 

 

4. Kunskap och handling går hand i hand 
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Vår uppfattning av världen påverkar hur vi handlar. Enligt detta resonemang, 

leder en viss uppfattning till att vissa handlingar ses som självklara medan andra 

ses som otänkbara. Därmed får den kunskap och sanning som konstrueras 

sociala konsekvenser (Burr, 2003:5). 

 

Den socialkonstruktionistiska forskningen har sitt fokus i ”hur-frågor” snarare 

än ”vad-frågor”, vilket innebär att perspektivet intresserar sig för människors 

upplevelser och syn på olika fenomen i dess omgivning. Perspektivets intresse 

grundar sig i att förstå, beskriva samt tolka. Detta ger således förståelse till 

grunden bakom vår studies forskningsfråga, då den är en så kallad hur-fråga. 

Vidare menar det socialkonstruktionistiska synsättet att det inte är möjligt att 

genomföra objektiv forskning, då man som forskare ofrånkomligen ser på 

världen utifrån vissa perspektiv. Forskningen utgör därmed ett gemensamt 

projekt där kunskapen konstrueras i ett samspel mellan forskare och respondent, 

eller som i vår studie; mellan forskare och text. Detta innebär att vår studie 

kommer att präglas av oss i rollen som forskare, genom att forskaren 

strukturerar om texter för att hitta underliggande budskap som är centrala för 

dess innehåll (Burr, 2003:6, 9, 104).  

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgör därmed ett fundamentalt 

perspektiv för denna studie, då vårt syfte är att studera hur våld i nära relationer 

konstrueras av den politiska debatt som äger rum i massmedia. Detta eftersom 

massmedia utgör en stor del av den information som når ut till samhällets 

individer och konstruerar representationer av verkligheten, såsom exempelvis 

konstruktionen av våld i nära relationer som ett socialt problem (Best, 

2003:43f). 

 

5.2 Genus 
Ett ytterligare perspektiv som vi har valt att använda oss av för att besvara 

studiens forskningsfråga är genus. Genus är det sociala könet, till skillnad från 

det biologiska könet. Med socialt kön menas att kategoriseringar av kön 

konstrueras utifrån rådande värderingar och strukturer i samhället (Svensson, 

1997:12). Beskrivningen av maskulinitet respektive femininitet skiftar under 

hela livet, och beskrivs olika beroende på i vilken historisk, social och kulturell 

kontext en individ befinner sig i (Mattsson, 2010:43). Genus är således en 

komplex företeelse som ständigt befinner sig i förändring (Svensson, 1997:12). I 

samband med våld i nära relationer, konstrueras oftast kvinnan som offer och 

mannen som förövare (Hydén & Månsson 2006:36). Detta får således 

konsekvenser för synen på kvinnor och män vid en diskussion kring våld i nära 

relationer, då de har tillskrivits dessa roller. Exempelvis om en man utsätts för 

våld i nära relation kan det vara svårt att föreställa sig honom i rollen som offer, 

då en man vanligtvis konstrueras som en förövare i dessa sammanhang 

(Wetterqvist & Kordon 2006:8).  
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Vi har valt att använda genusperspektivet eftersom det möjliggör ett besvarande 

av vår frågeställning gällande framställningen av maskulinitet och femininitet i 

debattartiklarna. Perspektivet utgår även från samma grundtanke som 

socialkonstruktionismen, och blir således grundläggande i denna studie. Detta då 

det beskriver kön som något som konstrueras utifrån rådande värderingar och 

strukturer i samhället (Svensson, 1997:12), och socialkonstruktionismen 

beskriver verkligheten samt dess fenomen som socialt konstruerade 

(Wennerberg, 2010:36).  

 

5.3 Centrala begrepp 
Vi anser att det är av vikt att redovisa vissa centrala begrepp som är relevanta 

utifrån studiens frågeställningar. Nedan redogör vi för begreppen sociala 

problem, maskulinitet, femininitet samt aktörskap.  

 

5.3.1 Sociala problem 
I samband med den samhällsvetenskapliga forskningen kring sociala problem, 

riktas socialkonstruktionismen fokus på den process som leder fram till att vissa 

fenomen i samhället uppfattas och framställs som sociala problem (Meeuwisse 

& Swärd, 2013:98). Perspektivet menar att ett socialt problem existerar först när 

omgivningen betraktar ett missförhållande som ett socialt problem. Enligt 

perspektivet synliggörs sociala problem genom så kallad claims-making. Med 

detta menas att det finns många tänkbara missförhållanden i samhället, men att 

endast vissa av dessa beskrivs som sociala problem. Denna beskrivning av vad 

som utgör ett socialt problem utförs av claims-makers, som består av individer 

som tillskriver vissa missförhållanden denna mening (Loseke, 2003:25ff). De 

som lyssnar på vad claims-makers säger är de så kallade audiences, vilka utgör 

en betydelsefull del i skapandet av ett socialt problem. Audiences agerar kritiska 

och granskar det som claims-makers påstår. Ett exempel på en audience är 

allmänheten, men det kan även utgöras av en mindre folkmassa. Det kan ge ett 

lika positivt resultat att lyckas påverka en mindre audience med ett större 

inflytande (Loseke, 2003:26ff). På samman sätt blir det lättare för claims-makers 

att övertyga audiences om de själva har ett större inflytande. Ett exempel på 

sådana claims-makers är forskare, genom att de oftast betraktas som kunniga 

och pålitliga (Loseke, 2003:36). 

 

Enligt Loseke måste ett missförhållande befinna sig inom följande teman för att 

det ska kunna betraktas som ett socialt problem: Problem, Moral, Aktörer och 

Lösning (Loseke, 2003:59). Med detta menas att ett socialt problem betraktas 

som en kategori som ska uppfylla kraven på att vara utspritt (Problem), 

moraliskt fel (Moral), möjligt att förändra samt ett behov av förändring ska 

finnas (Lösning). Därefter är det möjligt att definiera personerna som berörs av 

denna problematik (Aktörer). Vi upplever därmed att det är möjligt att 
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konstruera våld i nära relationer på ett sätt för att problematiken ska kunna 

uppfylla dessa krav (Loseke, 2003:15ff). Under vår studie kommer vi att utgå 

från det socialkonstruktivistiska perspektivets syn på att ett socialt problem 

existerar först när omgivningen betraktar det som ett sådant. 

 

5.3.2 Maskulinitet 
I begreppet maskulinitet går det att urskilja flera olika former. Begreppet 

beskriver den hierarki som finns mellan könen, och även den hierarki som 

skapas vid integration mellan män från olika sociala kontexter, som exempelvis 

klass, etnicitet, sexuell läggning och så vidare (Connell, 2008:114). I dessa 

strukturer kan man se en historisk förändring då det gäller de idealistiska 

normerna som följer manlighetsföreställningen. Dessa relationer bygger på 

dominans och underordning (Connell, 2008:60f). Hegemonisk maskulinitet är 

den form som Connell benämner som en dominerande och heterosexuellt 

förankrad maskulinitetsform (Connell, 2008:115). Det är i förhållande till den 

hegemoniska maskuliniteten som övriga maskuliniteter och femininiteter 

underordnas och relateras (Connell, 2008:114). Connell menar emellertid att det 

finns olika nivåer i den hegemoniska maskuliniteten. Trots att en stor andel av 

männen inte lever upp till den dominerande nivån har de en fördel genom att de 

tillhör en grupp som är överordnade kvinnor. Genom detta allierar de sig med 

den hegemoniska maskuliniteten, vilket Connell benämner som delaktig 

maskulinitet (Connell, 2008:117). Den grupp som befinner sig längst ner i 

maskulinitetshierarkin benämns som de underordnade. Sammankopplade med 

denna grupp är främst homosexuella män som uppfattas som feminina men även 

män som på annat vis uppfattas som svaga (Connell, 2008:116). 

 

5.3.3 Femininitet  

Femininitet är ett begrepp som är av stor relevans i vår studie. Begreppet 

existerar i olika former och samtliga av dessa är konstruerade i en kontext där 

det finns en absolut underordning hos kvinnor i förhållande till män. Denna 

underordning definieras utifrån mäns önskningar och intressen vilket innebär att 

femininitet inte kan ses som hegemonisk (Connell, 1987:186f). Det finns 

emellertid en kvinnlig liknelse med den hegemoniska maskuliniteten, den 

betonade kvinnligheten (Connell, 1987:187). Denna typ av femininitet anses 

vara ett komplement som är en bidragande grund till den hegemoniska 

maskuliniteten. Även andra former av femininitet konstrueras i relation till den 

hegemoniska maskuliniteten, en del former beskriver endast motstånd medan 

andra beskriver kombinationer av motstånd och samarbete (Connell, 1987:188). 

Medan den hegemoniska maskuliniteten beskriver ett normaliserande ideal hos 

pojkar och män, fungerar den betonade femininiteten som ett normaliserande 

ideal som samtliga former av femininiteter förhåller sig till på något vis, 

antingen genom att de osynliggörs eller genom att de konkurrerar (Connell, 

1987:183f). 
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5.3.4 Aktörskap 
Ett centralt begrepp i vår studie är vilket aktörskap gällande ansvar för 

upprättandet av våldet som tillskrivs dem som lever i en relation där våld 

förekommer, vilket utgörs av förövare och offer. Det finns en föreställning om 

att ett offer ska säga ”nej” till det våld som denne utsätts för. Denna 

föreställning förutsätter att säga ”ja” till våld är ett alternativ, och skuldbelägger 

således offret. En valfrihet innebär aktivitet och att det finns en möjlighet att 

välja (SOU 2004:121:151). Mycket av tidigare forskning använder mäns 

bristande impulskontroll som förklaring till förekomsten av mäns våld mot 

kvinnor (SOU 2004:121:12). Således osynliggörs samhälleliga och kulturella 

aspekter i samband med våld i nära relationer, genom att beskriva våldet som 

enbart ett avvikande fenomen. Den feministiska forskningen har på så vis 

ifrågasatt att ansvaret förskjuts från förövare till offer, och problematiserar 

begreppen “avvikande” och “normalt”. Dessa forskare menar att våldet ingår i 

en könsmaktsordning, där våldet är ett uttryck för den rådande situationen i 

samhället där kvinnor är underordnade män. Detta perspektiv konstruerar 

således män som förövare och kvinnor som offer, vilket osynliggör andra 

förhållanden där rollerna kan vara ombytta eller förövare och offer kan vara av 

samma kön (Lundgren et al., 2001:11f). Aktörskapet i samband med våld i nära 

relationer är således ett komplext fenomen, som tillskrivs olika roller beroende 

på vem som beskriver det. 

 

5.4 Teoridiskussion 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgör studiens teoretiska perspektiv, 

vilket används som utgångspunkten för studiens syfte samt vid kategoriseringen 

av studiens empiri. Det utgör även det perspektiv som vi använder vid analysen 

av empirin. Dessutom är begreppet sociala problem tätt sammansluten med det 

teoretiska perspektivet, genom att vi har valt att utgå från det 

socialkonstruktivistiska perspektivets syn på hur ett socialt problem skapas. 

Detta för att det ska bli möjligt att studera en av studiens frågeställningar kring 

hur våld i nära relationer framställs i termer som ett socialt problem. 

 

Vi har även valt att använda genusperspektivet, vilket innehåller begreppen 

maskulinitet och femininitet, som presenteras ovan. Vi har valt att ha med dessa, 

då de gör det möjligt att besvara studiens frågeställning gällande framställningen 

av maskulinitet och femininitet. Även begreppet aktörskap möjliggör 

besvarandet av denna frågeställning samt en ytterligare frågeställning gällande 

hur aktörskapet framställs i avseende på ansvar. Genusperspektivet utgår även 

från samma grundtanke som det socialkonstruktivistiska perspektivet, då det 

beskriver att kön konstrueras utifrån samhällets rådande strukturer och 

värderingar (Svensson, 1997:12), medan det socialkonstruktivistiska 
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perspektivet beskriver verkligheten som socialt konstruerad (Wennerberg, 

2010:36).  
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6 Metod 
I följande kapitel behandlas studiens analysmetod. Därefter presenteras 

studiens urvalsprocess, analytiskt tillvägagångssätt samt studiens framställning. 

   

6.1 Analysmetod 
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod i vår studie, då vi anser att det är 

grundläggande utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativa metoder 

syftar till att förstå ett fenomen, medan kvantitativa metoder har som syfte att 

förklara ett fenomen genom siffror (Levin, 2008:38). Vi anser således att en 

kvalitativ metod bättre lämpar sig för studier med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, då det menar att verkligheten är en social konstruktion och förhåller 

sig kritisk till uppfattningen om att det finns objektiva ”sanningar”. Perspektivet 

strävar således efter att förstå verkligheten snarare än att förklara den 

(Wennerberg, 2010:36).  

 

Vår studie utgår från en deduktiv ansats, genom att det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är utgångspunkten för studiens syfte samt kategorisering av 

empirin. Vi har därigenom förankrat vår studie teoretiskt. Att en studie har en 

deduktiv ansats innebär att utgå från teorier som redan existerar och pröva dessa 

mot en studies empiri. Detta för att sedan dra slutsatser utifrån befintliga teorier 

(Saunders et al., 2000:87f).  

 

Att analysera texter blir betydelsefullt i vår studie, då texter är en viktig aspekt 

av det som människors föreställningar om samhället grundar sig på. Det präglar 

skapandet och upprätthållandet av vissa identiteter samt har en betydande 

påverkan på relationer mellan grupper, vilket visar på vikten av att denna studie 

om massmedias konstruktion av våld i nära relationer bedrivs (Boréus, 

2011:132). 

 

Som analysmetod har vi valt den kvalitativa innehållsanalysen vars fokus ligger 

på tolkning av texter, vilket är av stor relevans för vår studie då vår empiri består 

av texter i form av debattartiklar. Den kvalitativa analysmetoden används i stor 

utsträckning till att granska och tolka olika texter, som exempelvis utskrifter, 

bandade intervjuer, dagböcker och journaler med mera (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008:159). Ytterligare fokus vid tillämpning av kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva variationer. Detta genom att identifiera vilka 

likheter och skillnader som finns i en texts innehåll. Dessa likheter och 

skillnader delas in i olika kategorier och teman på olika nivåer, där kontexten är 

av stor relevans. Detta innebär att det dels är betydelsefullt att ta hänsyn till det 

sammanhang som en studie har genomförts i, som t.ex. levnadsförhållanden, och 

dels den kontext som omger texten, d.v.s. att textens innehåll ska vara 

representativt och vara kopplat till dess sammanhang (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008:162). 
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6.2 Urvalsprocessen 
Då vår forskningsfråga handlar om hur våld i nära relationer konstrueras i 

massmedia anser vi att det är relevant att använda oss av debattartiklar. Detta 

dels på grund av att en central del av den politiska debatten äger rum i 

debattartiklar, och dels för att media i sig utgör en stor del av den information 

som når ut till samhällets individer och konstruerar representationer av 

verkligheten (Best, 2003:43f). Vi är dock inte intresserade av politiken i den 

politiska debatten, utan vårt intresse finns i diskussionen i sig och vad som lyfts 

fram som betydelsefullt. Vi har därmed inte lagt någon vikt vid författarnas 

olika politiska positioner, utan endast redovisat dessa i referenserna i strävan 

efter transparens. Vi har valt att avgränsa oss till Aftonbladet, Expressen och 

Dagens nyheter för att inhämta vårt empiriska material, då dessa tidningar är 

Sveriges bästsäljande kvälls- och dagstidningar (Tidningsutgivarna, 2012). 

Anledningen till att vi valt att samla in empiri från både kvällstidningar och en 

dagstidning beror på att vi önskar få ett bredare omfång av diskussioner gällande 

våld i nära relationer. Vi har således inte fokuserat på att jämföra om 

debattartiklarna skiljer sig beroende på vilken tidning som de hämtats från. 

Eftersom utbudet av debattartiklar i tidningarna var mer begränsat än vi trodde 

när vi inledde vår studie, har vi haft svårt att avgränsa oss till några enskilda 

sökord. Vi har istället fokuserat på debattartiklar som tematisk behandlar 

fenomenet våld i nära relationer. Detta för att vi ansåg att det fanns en risk att vi 

skulle missa relevanta debattartiklar genom att avgränsa oss till specifika 

sökord. Vi har valt att använda oss av ett kriterieurval som urvalsmetod utifrån 

studiens empiri, vilket innefattar att sätta upp ett antal kriterier i samband med 

datainsamlingen av empiriskt material (Patton, 2002:238). Vi har valt att sätta 

upp följande kriterier, för att kunna få ett representativt urval som kan användas 

för att besvara vår forskningsfråga:     

 

 Debattartiklarna ska tematiskt behandla våld i nära relationer.  

 Debattartiklarna ska inte vara publicerade före 2005-01-01 

 

Vi sökte vår empiri på respektive tidnings hemsida. Utifrån de kriterier som vi 

har ställt upp fick vi fram 40 debattartiklar. Under denna urvalsprocess strävade 

vi efter att få ett empiriskt material som var publicerat så nyligen som möjligt. 

Detta då vi var intresserade av hur våld i nära relationer konstrueras i dagens 

samhälle. Först när vi ansåg att vi hade uppnått en mättnad, genom att vi kände 

igen ett mönster i framställningen av våld i nära relationer (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011:44), skapade vi kriteriet att debattartiklarna inte skulle vara 

publicerade före 2005-01-01. Detta gjorde vi utifrån att empirins äldsta artikel är 

publicerad under år 2005. Vårt nästa steg i processen var att bekanta oss med det 

insamlade materialet för att få en bild av dess innehåll. I detta skede visade det 

sig att vissa av artiklarna inte behandlade våld i nära relationer och var på så vis 



21 

 

 

inte aktuella för vår studie. Därefter gjorde vi en gallring av de artiklar vi ansåg 

vara oväsentliga. Efter denna gallring återstod 25 artiklar. Dessa artiklar ligger 

till grund för studiens analys och är publicerade mellan 20050827 - 20140328. 

Av dessa debattartiklar var 11 stycken publicerade i Aftonbladet mellan 

20081124 - 20140107, 11 stycken i Expressen mellan 20050827 - 20140328 och 

tre stycken i Dagens nyheter mellan 20110513 - 20130801. 

 

6.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
Studiens empiriska material analyserades genom den kvalitativa 

innehållsanalysen med en deduktiv ansats utifrån studiens teoretiska perspektiv. 

Den kvalitativa innehållsanalysen används främst till tolkning av texter 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008:159). Då vårt empiriska material består 

av debattartiklar anser vi att den kvalitativa innehållsanalysen utgör en gynnsam 

metod, då vi är intresserade av hur våld i nära relationer konstrueras i 

massmedia. Vi valde att göra en latent innehållsanalys, vilket innebär att en 

djupare tolkning av texten görs genom att förstå de underliggande budskap som 

inte står direkt angivet i debattartiklarna (Graneheim & Lundman 2004:106). 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgjorde utgångspunkten vid analysen 

av empirin. Enligt perspektivet, existerar ett socialt problem först när 

omgivningen betraktar ett missförhållande som ett socialt problem (Loseke, 

2003:25ff). Enligt Loseke måste ett missförhållande befinna sig inom följande 

teman för att det ska kunna betraktas som ett socialt problem: Problem, Moral, 

Aktörer och Lösning (Loseke, 2003:59). Dessa teman användes därmed för att 

sortera studiens empiri.  

 

Vi inledde vår analys genom att läsa igenom vår empiri, för att bli bättre 

införstådda med dess innehåll. Därefter studerade vi varje debattartikel utifrån 

respektive frågeställning, för att kunna få fram ett material som vi ansåg var 

mest relevant utifrån studiens forskningsfråga och syfte. Därefter valde vi ut 

delar av vår empiri som vi ansåg kunde besvara studiens syfte, och delade in 

dem i de teman som nämns ovan. Därefter genomförde vi en diskussion om 

vilka kategorier som framkom inom dessa teman, vilket resultera i följande 

kategorier och underkategorier: 

 

Under temat Problem framkom följande kategorier:  

 Omgivningen blundar  

 Samhällets ansvar att ge stöd  

 Samhällets ansvar att våldet förminskas 

 Samhällets begränsningar  

 

Följande kategorier framkom under temat Moral: 

 Konsekvenser, med dessa underkategorier: Hälsokonsekvenser, 

Ekonomiska konsekvenser samt Drabbar hela samhället 
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 Omfattning, med följande underkategorier: Våldets omfattning, Mörkertal 

samt Vikten av att uppmärksamma våldet 

 

Under Aktörer framkom dessa kategorier: 

 Män framställs som förövare, med följande underkategorier: 

Kontrollerande samt En strävan att återfå makt 

 Kvinnor framställs som offer, med dessa underkategorier: Hjälplösa, 

Skam samt Kritik av ett ensidigt offerperspektiv 

 Kvinnor framställs som förövare, som har delats in i följande 

underkategorier: Kritik av bilden av förövare  

 Män framställs som offer, med följande underkategorier: Dubbelt utsatt 

samt Skam 

 

Under den sistnämnda temat Lösningar framkom följande kategorier: 

 Åtgärder i dagsläget, med dessa underkategorier: Att förövare får 

behandling, Kvinnojourer samt Handlingsplan från regeringen 

 Brister, som delats in i dessa underkategorier: Bristande uppmärksamhet, 

Våldsutsatta som kvinnor samt Samhällets skydd 

 Förslag till insatser, med följande underkategorier: Förebyggande arbete, 

Stöd och skydd, Insatser till våldsutövare samt Genus- och 

jämställdhetsperspektiv 

 

6.4 Studiens framställning 
I syfte att effektivisera vårt arbete, valde vi att dela upp författandet av vissa av 

studiens stycken. Emellertid har vi suttit tillsammans under hela 

arbetsprocessen, och kunde således läsa igenom varandras stycken tillsammans 

samt lämna synpunkter. Vi valde att skriva vår studie i ett Google-dokument. 

Detta har underlättat studiens framställning, då vi kunde skriva från varsin dator 

och samtidigt kunna överblicka varandras texter. Emellertid valde vi 

inledningsvis att vi tillsammans skulle författa Inledning, Problemformulering, 

Syfte, Resultatredovisning och analys samt Slutdiskussion. Detta beslutade vi 

om utifrån att vi ansåg att det var viktigt att vi författade dem tillsammans, 

eftersom att dessa delar utgör själva grunden för vår studie. Detta har således lett 

till att studien som helhet representerar oss båda 
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7 Resultatredovisning och analys 
I följande kapitel behandlas studiens resultat och analys av det empiriska 

materialet. Studiens teoretiska perspektiv utgör utgångspunkten för vår 

kategorisering av hur våld i nära relationer konstrueras i debattartiklarna. 

Utifrån detta perspektiv har empirin delats in i fyra teman; Problem, Moral, 

Aktörer samt Lösning. 

 

Emellertid kan det upplevas som att det förekommer upprepningar i temana 

Problem och Aktörer, genom att ansvar diskuteras i de båda. Dock anser vi att 

denna uppdelning ändå är viktig, eftersom det som diskuteras i temat Problem 

berör enbart samhällets ansvar och det som diskuteras i temat Aktörer utgör en 

betydelsefull diskussion kring samhällets ansvar kontra den enskildes egna 

ansvar.  

 

7.1 Problem 
Det första temat som framkom ur studiens teoretiska perspektiv var Problem, 

utifrån att våld i nära relationer framställdes som ett socialt problem. Vi har 

förstått våld i nära relationer som ett socialt problem, genom att det framställs 

som ett missförhållande som borde betraktas som ett socialt problem. I dessa fall 

har vi kunnat skilja ut vissa karaktäristiska drag. Bland annat betonas 

problematiken kring att samhället aktivt väljer att blunda för förekomsten av 

våld i nära relationer, vilket exemplifieras i citatet nedan: 

 
“Förstörelsen är möjlig därför att de som står utanför väljer att blunda ...” (Artikel 17) 

 

På grund av en undvikande omgivning och brister gällande ingripande från 

utomstående blir det möjligt för våldet att fortgå. Våld i nära relationer 

framställs i denna kontext som en problematik som samhället bär ett ansvar för. 

Utifrån vår tolkning tillskrivs samhället detta ansvar eftersom problematiken 

framställs som att det omfattar en stor mängd av samhällets medborgare. På 

grund av detta tillskrivs samhället ett ansvar för att ge stöttning till dess invånare 

i samband med våld i nära relationer. Detta framställs i citatet nedan: 

 
“En utsatt kvinna har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva sitt liv utan våld eller 

hot om våld.” (Artikel 20) 

 

I citatet framställs samhällets stöd som en rättighet för en person som utsätts för 

våld i en nära relation. Att samhällets stöd framställs på detta sätt tolkar vi 

grundar sig i att samhället bär ett ansvar för dess invånare, och för att de lever i 

trygghet. Genom att samhället tillskrivs detta ansvar framställs problematiken 

kring våld i nära relationer som ett socialt problem. Samhällets ansvar för att 

motarbeta denna problematik framställs dock som bristfällig vilket 

exemplifieras nedan: 
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“Alldeles för många gånger har vi tvingats konstatera att samhällets skydd inte är 

tillräckligt.” (Artikel 12) 

 

Citatet framställer samhällets skyddsnät som ofullständigt i samband med våld i 

nära relationer. Vi tolkar att detta framställs som ett misslyckande för samhället, 

genom att det uttrycks en förväntan på att samhället ska kunna skydda samtliga 

som utsätts för våld i en nära relation. Vi tror att även denna framställning har 

sin grund i att samhället anses bära ett ansvar för dess invånare. Dessutom 

upplever vi att samhället tillskrivs ett ansvar för att våldet förminskas, vilket 

exemplifieras i citatet nedan: 

 
“Därför tycker jag det är hög tid att se helheten - och därmed ta frågan på allvar. Våld är 

våld, och våld i en nära relation bör betraktas som särskilt allvarligt - oavsett könet på den 

som utsätts eller könet på förövaren.” (Artikel 2) 

 

Att våld i nära relationer inte tas på tillräckligt stort allvar framställs i citatet 

som problematiskt, eftersom det framställs som ett allvarligt problem. Vi tolkar 

att samhället tillskrivs ett ansvar för denna problematik, genom att det sker en 

förminskning gällande allvaret i våld i nära relationer. Denna förminskning kan 

leda till att det inte görs tillräckligt för att hejda våldet.   

 

7.1.1 Sammanfattning 
Våld i nära relationer framställs som en omfattande problematik som samhället 

blundar för och inte tar på tillräckligt stort allvar, genom att inte ingripa. 

Samhällets stöd framställs emellertid som en rättighet i samband med våld i nära 

relationer, men framställs som otillräckligt i sammanhanget. Allt detta kan 

härledas till att samhället tillskrivs ett ansvar för sina invånare, och framställs 

därmed som ett socialt problem där samhället bör inträda. 

 

7.2 Moral 
Det andra temat som framkom ur studiens teoretiska perspektiv var Moral, 

vilket grundas i att våld i nära relationer framställs som ett socialt problem 

utifrån dess konsekvenser. Vi har uppmärksammat två aspekter av detta; 

konsekvenser och omfattning, vilket presenteras i följande stycken.  

 

7.2.1 Konsekvenser 
Om våld i nära relationer framställs som problematiskt utifrån dess påföljder har 

vi kategoriserat det som våldets konsekvenser. Det är således dess konsekvenser 

som gör att det framställs som ett socialt problem. Vissa karaktäristiska drag har 

vi kunnat skilja ut i dessa sammanhang. Bland annat betonas problematiken 

kring att våldet ofta resulterar i hälsokonsekvenser för den som blir drabbad, 

vilket ges exempel på nedan: 
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“Att leva med systematiskt våld ger svåra konsekvenser för hälsan, både fysiskt och psykiskt.” 

(Artikel 24) 

 

Enligt citatet leder våld i nära relationer till omfattande hälsokonsekvenser för 

den som blir utsatt. Konsekvenserna framställs som inte uteslutande fysiska, 

utan även psykiska. Vi upplever att våld i nära relationer i huvudsak framställs 

som fysiskt, vilket kan ha sin grund i att det fysiska kan vara lättare att upptäcka 

utifrån att skadorna är mer synliga. Genom att belysa de psykiska 

konsekvenserna likt citatet, kan detta leda till att de uppmärksammas i högre 

grad. Debattartiklarna framför även de ekonomiska konsekvenser som kan följa 

den som drabbas av våld i en nära relation, vilket ges exemplifieras nedan: 

 
“Att vissa män tillåts vara våldsamma i relation efter relation, ofta sedan ung ålder, får stora 

samhällsekonomiska konsekvenser och orsakar enormt lidande för enskilda individer.” 

(Artikel 1) 

 

Våld i nära relationer får ekonomiska konsekvenser, både på en samhällsnivå 

och en individuell nivå. Det är inte enbart den våldsutsatte som tillskrivs dessa 

konsekvenser, utan även samhället i stort. Utifrån vår tolkning tillskrivs 

samhället dessa konsekvenser då det bär ansvaret för de insatser som den 

våldsutsatte är i behov av. Gällande de ekonomiska konsekvenser som tillskrivs 

den våldsutsatte individen, tolkar vi som att dessa har sin grund i förlorad 

egendom i samband med separationen. I debattartiklarna framställs även våld i 

nära relationer som en problematik som drabbar hela samhället, vilket ges 

exempel på i citatet nedan: 

 
“Våld mot kvinnor blir därmed frihetsinskränkande också för dem som inte får slagen och 

hoten och blir ett problem som drabbar hela samhället - inte bara individer.” (Artikel 12) 

 

Citatet framställer våld i nära relationer som en problematik som hela samhället 

utsätts för, och inte enbart enskilda individer. Vi tolkar att våld i nära relationer 

framställs på detta vis, då det är en problematik som drabbar många individer. 

Dessutom kan framställan i denna kontext bero på att problematiken drabbar 

samhället genom att det drabbar dess invånare.  

 

Avslutningsvis framställs våld i nära relationer som problematiskt utifrån dess 

konsekvenser i form av psykiska och fysiska hälsokonsekvenser samt 

ekonomiska konsekvenser på både en samhällsnivå och en individuell nivå. Det 

framställs dessutom som en problematik som får negativa konsekvenser för hela 

samhället.  

 

7.2.2 Omfattning 
Om våld i nära relationer framställs som problematiskt utifrån dess utbreddhet 

har vi förstått det som våldets omfattning. I dessa sammanhang har vi kunnat 
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skilja ut vissa karaktäristiska drag. Bland annat betonas problematiken kring att 

våldet sker i så stor utsträckning, enligt citatet nedan: 

 
“Om det vore en sjukdom skulle den kallas världsepidemi.” “Våldet är så vardagligt att inga 

larm utlöses.” (Artikel 7) 

 

Det första citatet framställer våldet som så omfattande att om det klassats som 

en sjukdom skulle det kunna jämföras med en världsepidemi. Vi tolkar utifrån 

detta att våld i nära relationer framställs som problematiskt på grund av dess 

utbreddhet samt att det inte ses som så allvarligt som det borde göra utifrån 

denna utbreddhet. Andra citatet framställer våldet som ett sådant vanligt 

förekommande, att det leder till att omgivningens reaktion helt uteblir. Vi tolkar 

detta som att våldet har blivit normaliserat, vilket resulterar i att våldet inte 

uppmärksammas och kan därmed inte stoppas. Detta framställs vidare genom 

det mörkertal som uttrycks i debattartiklarna, vilket exemplifieras nedan: 

 
”Mörkertalet är stort. Våldets egentliga omfattning kan vi bara uppskatta.” (Artikel 16) 

 

I citatet framställs mörkertalet som stort, trots att det endast går att uppskatta. 

Utifrån detta tolkar vi att våld i nära relationer framställs som en omfattande 

problematik, men som är svårt för omgivningen att upptäcka på grund av att det 

sker inom hemmets fyra väggar och kan därmed betraktas som en privat 

angelägenhet. Det blir på så vis problematiskt, eftersom våld i nära relationer 

framställs som ett socialt problem genom att samhället tillskrivs ett ansvar för 

dess förekomst. Därmed uttrycker debattartiklarna vikten av att våldet 

uppmärksammas, vilket ges exempel på i citatet nedan: 

 
“Jag tror att det faktum att den överväldigande majoriteten av de här kränkningarna aldrig 

uppmärksammas är en av anledningarna till att vi inte har kommit längre.” (Artikel 6) 

 

Bristen på uppmärksamhetens omfattning framställs som en av grunderna till att 

våld i nära relationer fortgår som ett utbrett socialt problem. Utifrån denna 

framställning tolkar vi att om våldet uppmärksammas i större utsträckning skulle 

det bli möjligt att minska problematiken.  

 

7.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framställs våld i nära relationer som problematiskt utifrån 

både dess konsekvenser och dess omfattning. De konsekvenser som 

framkommer är hälsokonsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Våldets 

omfattning framställs som problematiskt genom att det har lett till att våldet har 

blivit normaliserat och uppmärksammas således inte, och kan därmed inte 

stoppas. Det skulle vara möjligt att minska problematiken, genom att 

uppmärksamma våldet i större utsträckning. 
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7.3 Aktörer 
Det tredje temat som framkom ur studiens teoretiska perspektiv var Aktörer, 

utifrån att offer och förövare i rollen som aktörer framställs som centrala i 

samband med våld i nära relationer. Vi har uppmärksammat fyra aspekter av 

aktörskapet; Män framställs som förövare, Kvinnor framställs som offer, 

Kvinnor framställs som förövare samt Män framställs som offer, vilket 

presenteras i följande stycken. 

 

7.3.1 Män framställs som förövare 
Om männen framställs som de som utövar våldet i en nära relation har vi förstått 

det som att de framställs som förövare. I dessa sammanhang har vi kunnat skilja 

ut vissa karaktäristiska drag. Exempelvis betonas problematiken kring att den 

manliga förövarens kontrollbehov normaliseras utifrån maskulina stereotyper, 

vilket exemplifieras nedan: 

 
“Svartsjuka och kontrollbehov romantiseras, och ingår i föreställningarna av hur en kille i en 

heterosexuell parrelation ska vara.” (Artikel 1) 

 

Enligt citatet normaliseras den manliga förövarens handlingar utifrån maskulina 

stereotyper i en heterosexuell parrelation. Utifrån vår tolkning framställs 

manliga förövare på detta vis, då män skildras som överordnade kvinnor genom 

den hierarki som finns mellan könen. Dessutom betonas problematiken kring att 

mannens våld har sin grund i en strävan att återfå sin makt, vilket ges exempel 

på nedan: 

 
“Vi människor har sedan länge utvecklat mycket hårt styrande mönster för olika gruppers 

ageranden. Ett sådant mönster är att många män utgår ifrån att de har makt och ska ha makt 

över andra och framförallt över kvinnor. När de upplever att makten tas ifrån dem så försöker 

de ta tillbaka makten – ofta med hjälp av våld.” (Artikel 4) 

 

I citatet skildras det mönster som har framställts av samhället och som tillskriver 

män makt, och även tillåter dem att ta tillbaka denna makt genom att utöva våld 

mot sin partner. Vi tolkar utifrån detta att samhället tillskrivs ett ansvar för 

våldet snarare än mannen i rollen som förövare. I denna kontext framställs 

förövaren som fri från ansvar. 

 

De manliga förövarnas handlingar normaliseras genom maskulina stereotyper. 

Dessa mäns våld framställs dessutom som att det grundas i en makt som 

samhället har tillskrivit dem, vilket leder till att samhället tillskrivs ett ansvar för 

våldet snarare än de manliga förövarna.  

 

7.3.2 Kvinnor framställs som offer 

Om kvinnorna framställs som de som utsätts för våld i en nära relation har vi 

förstått det som att de framställs som offer. Vissa karaktäristiska drag har vi 
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kunnat skilja ut i dessa sammanhang. Bland annat framställs de kvinnliga offren 

som utsatta och hjälplösa, vilket exemplifieras nedan: 

 
“Kvinnomisshandel beskrivs i dag med hjälplös offermentalitet där män är busarna och 

kvinnor offren.” (Artikel 9) 

 

De kvinnliga offren framställs i citatet som försvarslösa gentemot sin 

våldsamme partner. Utifrån detta tolkar vi att kvinnorna framställs som svaga i 

jämförelse med männen, vilket grundas i att kvinnor framställs som 

underordnade män genom den hierarki som finns mellan könen. Flertalet av 

debattartiklarna tillskriver även känslor av skam hos de kvinnliga offren, vilket 

ges exempel på i citatet nedan: 

 
“Men få av dessa kvinnor tar självmant upp det bakomliggande våldet när de söker hjälp. Det 

upplevs som skam- och skuldfyllt.” (Artikel 24) 

 

I citatet framställs känslor av upplevd skam och skuld hos de kvinnliga offren 

utifrån att de har utsatts för våld i en nära relation. Vi tolkar att detta grundar sig 

i att kvinnorna ser sig själva som delaktiga i den våldsamma relationen, och att 

de därmed tillskriver sig själva ett ansvar för att våldet fortgår genom att de inte 

lämnar sin partner. Vissa debattartiklar uttryckte även en kritik mot den 

stereotypa framställningen av det kvinnliga offret, vilket exemplifieras i citatet 

nedan:  

 
“Kvinnor är lika kapabla att svara för sina liv som män. Då går det inte att ha ett ensidigt 

offerperspektiv.” (Artikel 9) 

 

I citatet kritiseras det ensidiga offerperspektivet som tillskrivs kvinnor, då de 

anses ha samma förmåga att värna om sina liv som män. Utifrån vår tolkning 

tillskrivs de kvinnliga offren ett ansvar för att de lever med en våldsam partner, 

genom att framställa dem som kapabla att skydda sig själva från allt som de kan 

utsättas för. Flertalet av debattartiklarna framställer en annan bild gällande det 

ansvar de kvinnliga offren har för att våldet fortgår. Detta ges ett exempel på 

nedan: 

 
“Ingen ska behöva leva med våld och förtryck, och samhället har ett ansvar för att motverka 

våldet.” (Artikel 24) 

 

Samhället tillskrivs i citatet ett ansvar för att det våld som sker i en nära relation 

ska upphöra. Vi tolkar utifrån detta att samhället framställs som ansvariga för att 

de kvinnliga offren skyddas från deras aggressiva partner. De kvinnliga offren 

saknar således ett ansvar för att de lever i en våldsam relation. 
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De kvinnliga offren framställs som utsatta och hjälplösa samt att det är vanligt 

att de upplever känslor av skam inför den situation de befinner sig i. En 

debattartikel kritiserade det ensidiga offerperspektivet som tillskrivs kvinnor i 

samband med våld i nära relationer. Majoriteten av debattartiklarna tillskriver 

emellertid de kvinnliga offren en ansvarsfrihet, genom att framställa samhället 

som ansvariga för våldet. 

 

7.3.3 Kvinnor framställs som förövare 
Om kvinnorna framställs som de som utövar våldet i en nära relation har vi 

förstått det som att de framställs som förövare. I dessa sammanhang har vi 

kunnat skilja ut vissa karaktäristiska drag. Bland annat problematiseras den 

stereotypa framställningen av en förövare, vilket ges exempel på nedan: 

 
“Även om kvinnors våld tenderar att inte vara lika omfattande och grovt, bör man betänka att 

många offer upplever att känslan av utsatthet och hjälplöshet är värre än våldet.” (Artikel 

10) 

 

De kvinnliga förövarna likställs i citatet med de manliga genom förtryckets 

konsekvenser, men det betonas att de kvinnliga förövarna förtrycker sin partner 

genom psykiskt våld snarare än fysiskt. Utifrån vår tolkning framställs de 

kvinnliga förövarna som mer benägna att orsaka skada psykiskt, vilket grundas i 

att kvinnor framställs som fysiskt underordnade män genom den stereotypa bild 

som finns i samhället. De kvinnliga förövarna framställs därmed snarare som 

utövare av psykiskt våld. 

 

De kvinnliga förövarna framställs således som likvärdiga med manliga förövare 

genom vilka konsekvenser deras handlingar får för den som blir utsatt. 

Emellertid framställs de kvinnliga förövarnas våld som psykiskt snarare än 

fysiskt.  

 

7.3.4 Män framställs som offer 
Om männen framställs som de som utsätts för våld i en nära relation har vi 

förstått det som att de framställs som offer. Vissa karaktäristiska drag har vi 

kunnat skilja ut i dessa sammanhang. Exempelvis betonas problematiken kring 

att de manliga offren framställs som dubbelt utsatta, vilket exemplifieras nedan: 

 
“Enligt normerna ska mannen vara den starke. Han som bestämmer. Han som har stake. Och 

någon med stake blir så klart inte utsatt för våld. Och blir han det ändå så har han säkert sig 

själv att skylla. Genom normerna blir mannens utsatthet dubbel.” (Artikel 2) 

 

De manliga offren framställs i citatet som otänkbara offer, genom att de 

tillskrivs vara starkare än sin kvinnlige partner. Utifrån detta tolkar vi att de 

manliga offren tillskrivs ett ansvar, genom att de anses kunna skydda sig själva. 

De manliga offren framställs även som mindre maskulina i denna kontext, 
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genom att de inte lyckas försvara sig mot deras kvinnliga partner. Detta eftersom 

män framställs som fysiskt överordnade kvinnor genom den stereotypa bild som 

finns i samhället. Utifrån detta tillskrivs även de manliga offren en känsla av 

skam, vilket ges exempel på nedan: 

 
“Män som ofta inte vågar söka hjälp, för att de skäms. Och som inte vågar prata, för 

omgivningen kan varken förstå utsattheten eller sammanhanget.” (Artikel 2) 

 

Omgivningen framställs i citatet som oförstående till de manliga offrens 

utsatthet, vilket leder till att männen upplever en skam. Utifrån vår tolkning 

grundas omgivningens oförståelse i att offret generellt framställs som en kvinna, 

vilket medför att männens utsatthet inte tas på allvar. Detta blir således 

skamfullt för de manliga offren, då de saknar samhällets förståelse och faller 

utanför ramarna för dess skyddsnät.  

 

7.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framställs offer och förövare som centrala i samband med 

våld i nära relationer. Emellertid tillskrivs deras roller olika innebörder beroende 

på om den spelas av en man eller en kvinna. De manliga offren framställs som 

dubbelt utsatta, genom att de betraktas som otänkbara offer då de tillskrivs som 

starkare än sin kvinnlige partner. Omgivningen framställs således som 

oförstående till de manliga offrens utsatthet, vilket leder till att de tillskrivs en 

känsla av skam.  Även de kvinnliga offren framställs som utsatta och hjälplösa 

samt att det är vanligt att de upplever känslor av skam inför den situation de 

befinner sig i. En debattartikel kritiserade det ensidiga offerperspektivet som 

tillskrivs kvinnor i samband med våld i nära relationer. Majoriteten av 

debattartiklarna tillskriver emellertid de kvinnliga offren en ansvarsfrihet, 

genom att framställa samhället som ansvariga för våldet. De manliga offren 

tillskrivs emellertid ett ansvar, genom att de anses kunna skydda sig själva.  

 

De kvinnliga förövarna framställs som likvärdiga manliga förövare, genom vilka 

konsekvenser deras handlingar ger deras partner. Emellertid framställs de 

kvinnliga förövarnas våld som psykiskt snarare än fysiskt. De manliga 

förövarnas handlingar normaliseras utifrån maskulina stereotyper. Samhället 

tillskrivs även ett ansvar för våldet snarare än de manliga förövarna, genom att 

samhället har tillskrivit dem en makt. 

 

7.4 Lösning 
Det fjärde och sista temat som framkom ur studiens teoretiska perspektiv var 

Lösning, utifrån att våld i nära relationer framställs som ett socialt problem med 

tänkbara lösningar. Vi har uppmärksammat tre aspekter av detta; Åtgärder i 

dagsläget, Brister samt Förslag till insatser.  
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7.4.1 Åtgärder i dagsläget 
Om insatser framställs som betydelsefulla i samband med våld i nära relationer 

har vi förstått det som åtgärder i dagsläget. I dessa sammanhang har vi kunnat 

skilja ut vissa karaktäristiska drag. Bland annat betonas vikten av att manliga 

förövare får behandling, vilket ges exempel på nedan: 

 
“Det synsätt som kommit att framträda allt tydligare inom forskningen är att man måste 

analysera relationer utifrån ett maktperspektiv. De behandlingar som grundar sig i denna 

maktanalys har gett goda resultat. I dag finns uppskattningsvis fler än 70 olika 

behandlingsinsatser riktade mot våldsmän i Sverige och olika utländska erfarenheter används 

i ökad utsträckning.” (Artikel 4) 

 

Citatet framställer behandling riktat mot manliga förövare utifrån ett 

maktperspektiv som en viktig insats, för att de ska sluta utöva våld gentemot sin 

partner. Vi tolkar att makten framställs som själva grunden till våldet, vilket 

beror på att män skildras som överordnade kvinnor genom den hierarki som 

finns mellan könen. I flertalet av debattartiklarna belystes även kvinnojourer 

som en betydelsefull verksamhet, enligt citatet nedan: 

 
“Kvinnorna i kvinnojourerna runt om i landet tar ett sådant ansvar och gör ett fantastiskt 

arbete för att skydda kvinnor.” (Artikel 3) 

 

Kvinnojourerna framställs i citatet som ett framstående skydd för kvinnliga 

offer, vilket gör att de skildras som en viktig insats. Vi tolkar att kvinnojourerna 

framställs på detta sätt då de erbjuder ett skyddat boende och stöttning i form av 

samtal. I flertalet av debattartiklarna betonades även betydelsen av den 

handlingsplan som regeringen har utformat, vilket ges exempel på nedan: 

 
“Av alla de utsatta är det i dag bara en liten del som får samhällets skydd, hjälp och stöd. Av 

alla dem som utövar våld är det bara ett fåtal som döms. I dag beslutar regeringen om en 

handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 

våld i samkönade relationer.” (Artikel 16) 

 

Enligt citatet framställs regeringens handlingsplan som en viktig insats, genom 

att den erbjuder en strategi på hur samhällets skydd till våldsutsatta ska 

förbättras samt hur våldsutövare ska kunna dömas i större utsträckning. Vi tolkar 

att denna handlingsplan framställs som en betydelsefull insats, genom att 

regeringen skapar grundförutsättningar för att ett socialt problem ska kunna 

motverkas. Detta eftersom de besitter en stor del av samhällets resurser, vilket 

gör att deras fokus blir av stor vikt. 

 

De åtgärder som framställs som betydelsefulla i dagsläget, för att förhindra 

våldet är således: 

 att manliga förövare får behandling 
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 kvinnojourernas verksamhet 

 en handlingsplan som regeringen har utformat 

 

7.4.2 Brister 
Om insatser framställs som otillräckliga i samband med våld i nära relationer har 

vi förstått det som brister. Vissa karaktäristiska drag har vi kunnat skilja ut i 

dessa sammanhang. Exempelvis betonas problematiken kring att våld i nära 

relationer inte uppmärksammas i så stor utsträckning, vilket exemplifieras 

nedan: 

 
“Jag tror att det faktum att den överväldigande majoriteten av de här kränkningarna aldrig 

uppmärksammas är en av anledningarna till att vi inte har kommit längre.” (Artikel 6)  

 

I citatet framställs uppmärksamhetens omfattning som en av grunderna till att 

våld i nära relationer fortgår som ett utbrett socialt problem. Utifrån detta tolkar 

vi att en reducering av denna problematik blir möjlig, genom att uppmärksamma 

våldet i större utsträckning. Det fanns även en kritik mot att de våldsutsatta 

enbart framställs som kvinnor, vilket ges exempel på i citatet nedan: 

 
“Ändå talar vi inte om männens utsatthet, de insatser som görs går oftast till kvinnor, och 

regeringens mål för jämställdhet är inte könsneutrala.” (Artikel 2) 

 

Citatet framställer de manliga offrens utsatthet som osynliggjord, genom att de 

stödjande insatser samhället erbjuder enbart riktas till kvinnor samt att 

regeringens jämställdhetsmål inte förhåller sig könsneutrala. Utifrån detta tolkar 

vi att offren för våld i nära relationer framställs som kvinnor, vilket leder till att 

männen framställs som otänkbara offer. Detta tolkar vi har sin grund i att 

männen framställs som starkare än sin kvinnlige partner. Flertalet av 

debattartiklarna uttryckte även en kritik riktat mot samhällets skydd och 

kunskaper i stort: 

 
“De insatser som finns för att skydda kvinnor från misshandlande män räcker uppenbarligen 

inte. Alldeles för många gånger har vi tvingats konstatera att samhällets skydd inte är 

tillräckligt.” (Artikel 12) 

 

Samhällets insatser i samband med våld i nära relationer framställs i citatet som 

bristande, då de inte lyckas med att skydda de våldsutsatta från deras våldsamme 

partner. Vi tolkar utifrån detta att samhället tillskrivs en förväntan på att de ska 

skydda samtliga som utsätts för våld i en nära relation. Denna tolkning grundar 

sig i att samhället anses bära ett ansvar för dess invånare.  

 

De insatser som framställs som bristande i samband med våld i nära relationer 

är: 

 att våld i nära relationer inte uppmärksammas i så stor utsträckning 
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 att de våldsutsatta enbart framställs som kvinnor 

 en kritik riktat mot samhällets skydd och kunskaper i stort 

 

7.4.3 Förslag till insatser 
Om insatser framställs som att de kan bistå med en positiv förändring i samband 

med våld i nära relationer har vi förstått det som förslag till insatser. I dessa 

sammanhang har vi kunnat skilja ut vissa karaktäristiska drag. Bland annat 

betonas vikten av ett stärkt förebyggande arbete, vilket ges exempel på i citatet 

nedan: 

 
“Förutom all tragik och det personliga lidande som kvinnor är utsatta för i åratal så kostar 

varje misshandelsfall samhället väldigt mycket pengar. Pengar som borde läggas på att 

förebygga våld, samt att ge misshandlade kvinnor tillgång till skyddat boende i ett tidigt 

skede.” (Artikel 21) 

 

Det förebyggande arbetet samt tidiga insatser framställs i citatet som viktigare 

än åtgärder som fokuserar på att stoppa det befintliga våldet. Utifrån vår 

tolkning framställs de förebyggande insatserna som mer betydelsefulla, vilket 

har sin grund i att de kan leda till att våldet aldrig äger rum. Emellertid uttrycker 

ett flertal debattartiklar vikten av att förbättra stödet och skyddet till våldsutsatta, 

vilket exemplifieras nedan: 

 
“Just ökad finansiering till speciellt kvinnojourer, men även andra organisationer eller 

myndigheter som arbetar med att ge skydd, stöd och hjälp till utsatta, är en av de viktigaste 

åtgärderna vi behöver vidta på samhällsnivå”. (Artikel 6) 

 

I citatet framställs finansieringen till berörda organisationer som en av de 

viktigaste åtgärderna i samband med våld i nära relationer. Utifrån detta tolkar 

vi att finansiering framställs som betydelsefullt utifrån att det möjliggör 

förbättringar gällande skyddet till våldsutsatta. Detta då de berörda 

organisationerna är i behov av ekonomiska medel för att de ska kunna 

genomföra sin verksamhet. Det fanns även en diskussion om vikten av att 

utveckla insatser riktat till våldsutövare, enligt exemplet nedan: 

 
“Men vi måste också agera så att våldsamma män hjälps bort ifrån sin våldsamhet.” (Artikel 

4) 

 

Männen framställs i citatet som offer för sin egen våldsamhet, genom att de 

tillskrivs ett behov av hjälp från sitt våldsamma beteende. Vi tolkar att samhället 

tillskrivs ett ansvar för våldet snarare än mannen i rollen som förövare. I denna 

kontext framställs våldsutövaren som fri från ansvar. I debattartiklarna finns 

även en diskussion om vikten av en satsning med ett modernt genus- och 

jämställdhetsperspektiv, vilket ges exempel på nedan: 
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“Och självklart ska mansjourer vara lika självklara som kvinnojourer. Det är dags att vi ser 

våldet i nära relationer som ett mänskligt problem, inte enbart som ett kvinnligt problem”. 

(Artikel 2) 

 

Mansjourer framställs som en viktig del, för att även män som utsätts för våld i 

nära relationer ska kunna få stöd och skydd. Utifrån detta tolkar vi att det 

framställs som möjligt först när samhället kan föreställa sig att män kan bli 

utsatta för våld i nära relationer. Därmed framställs en kunskapssatsning som en 

viktig insats som kan bistå med en positiv förändring. 

 

7.4.4 Sammanfattning 

Avslutningsvis framställs våld i nära relationer som ett socialt problem med 

tänkbara lösningar i detta sammanhang. De åtgärder som framställs som 

betydelsefulla i dagsläget är: 

 att manliga förövare får behandling,  

 kvinnojourernas verksamhet och  

 en handlingsplan som regeringen har utformat 

 

Emellertid framställs vissa insatser som bristande, vilka utgörs av:  

 att våld i nära relationer inte uppmärksammas i så stor utsträckning, 

 att de våldsutsatta enbart framställs som kvinnor samt  

 kritik riktat mot samhällets skydd och kunskaper i stort 

 

De åtgärder som framställs som att de kan bistå med en positiv förändring är 

således:  

 ett stärkt förebyggande arbete 

 förbättra stödet och skyddet till våldsutsatta, 

 att utveckla insatser riktat till våldsutövare samt 

 en satsning med ett modernt genus- och jämställdhetsperspektiv. 
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8 Slutdiskussion 
I detta kapitel behandlas studiens slutdiskussion, som är en produkt av 

resultatredovisningen och analysen som presenteras i föregående kapitel. Detta 

material relaterats sedan till forskningsöversikten samt studiens teoretiska 

perspektiv. Här diskuteras således sammanställningen av resultatet, och hur den 

förhåller sig till forskningsöversikten samt studiens teoretiska perspektiv. 

Avslutningsvis besvaras studiens frågeställningar. 

 

8.1 Sammanställning av resultatet 
I följande stycke relateras studiens fyra teman, Problem, Moral, Aktörer samt 

Lösning, till varandra. Detta syftar till att tydliggöra vårt resultat, genom att 

presentera en sammanfattning av dess innehåll.  

 

Våld i nära relationer konstrueras som en omfattande problematik som samhället 

väljer att blunda för, genom att inte ta det på tillräckligt stort allvar. Även 

samhällets stöd framställs som otillräckligt i sammanhanget, trots att det 

framställs som en rättighet i debattartiklarna. Allt detta kan härledas till att 

samhället framställs som ansvarig för sina medborgare, vilket leder till att 

problematiken framställs som ett socialt problem genom att samhället bör 

inträda. Utifrån denna beskrivning är det möjligt att tänka sig lösningar på 

problematiken. Det kan ge förståelse till att den handlingsplan som regeringen 

har utformat framställs som betydelsefull. Dessutom kan detta förstås utifrån att 

flertalet av debattartiklarna framställde ett stärkt förebyggande arbete samt en 

satsning med ett modernt genus- och jämställdhetsperspektiv som åtgärder som 

kan bistå med positiv förändring i samband med våld i nära relationer.  

 

I ett flertal av debattartiklarna framställs de kvinnliga förövarna som att deras 

handlingar kan ge lika stora konsekvenser för sin partner som manliga förövare, 

vilket leder till att de framställs som likvärdiga i denna kontext. En skillnad går 

dock att finna gällande att de kvinnliga förövarnas våld framställs som psykiskt 

snarare än fysiskt, och tvärtom i samband med manliga förövare. Dessutom förs 

en diskussion kring att de manliga förövarnas handlingar normaliseras utifrån 

maskulina stereotyper, medan det saknas en diskussion kring grunderna till de 

kvinnliga förövarnas våldsamma beteende. Gällande ansvar för våldet, 

framställs de manliga förövarna som fria från ansvar. Det är snarare samhället 

som framställs som ansvariga, genom att samhället har tillskrivit en makt till 

männen. Denna framställning kan motiveras utifrån att samhället framställs som 

ansvarig till att minska problematiken, genom att uppmärksamma våldet i större 

utsträckning. Detta då våldet framställs medföra konsekvenser på både en 

individ- och samhällsnivå, i form av hälsokonsekvenser samt ekonomiska 

konsekvenser. Lösningar är således möjliga att föreställa sig utifrån att det 

konstrueras som betydelsefullt att förövare hjälps bort från sin våldsamhet. Detta 

kan förstås utifrån att det framställs som betydelsefullt att manliga förövare får 
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behandling mot sin våldsamhet. Dessutom kan detta förstås utifrån att flertalet 

av debattartiklarna framställde en utveckling av insatser riktat till våldsutövare 

som en åtgärd som kan bistå med positiv förändring i samband med våld i nära 

relationer. 

 

I samband med våld i nära relationer framställs de manliga offren som dubbelt 

utsatta, genom att de framställs som starkare än sin kvinnlige partner vilket leder 

till att de betraktas som otänkbara offer. De manliga offren anses därmed kunna 

skydda sig själva, vilket leder till att de tillskrivs ett ansvar. Omgivningen 

framställs som oförstående till de manliga offrens utsatthet, vilket leder till att de 

tillskrivs en känsla av skam. Även de kvinnliga offren framställs som utsatta och 

hjälplösa samt att det är vanligt att de upplever känslor av skam inför den 

situation de befinner sig i. Men det fanns en debattartikel som kritiserade det 

ensidiga offerperspektiv som tillskrivs kvinnor i samband med våld i nära 

relationer. Majoriteten av debattartiklarna tillskriver emellertid de kvinnliga 

offren en ansvarsfrihet, genom att framställa samhället som ansvariga för våldet. 

Detta kan motiveras utifrån att samhället anses kunna uppmärksamma våldet i 

större utsträckning, vilket leder till att samhället tillskrivs ett ansvar att minska 

problematiken. Lösningar är således möjliga att föreställa sig utifrån att det 

framställs som betydelsefullt att våldsutsatta får stöttning och hjälp från sitt 

våldsamma förhållande. Detta kan förstås utifrån att kvinnojourernas 

verksamhet framställs som betydelsefull. Dessutom kan detta förstås utifrån att 

flertalet av debattartiklarna framställde ett förbättrat stöd och skydd till 

våldsutsatta som en åtgärd som kan bistå med positiv förändring i samband med 

våld i nära relationer.  

 

8.2 Hur förhåller sig resultatet till studiens forskningsöversikt? 
Då vår studie syftar till att studera hur våld i nära relationer konstrueras i 

massmedia genom debattartiklar har vi funnit det relevant att presentera tidigare 

forskning om både attityder kring våld i nära relationer, konstruktioner av 

könsroller i samband med våld i nära relationer, socialt arbete i media samt 

konstruktioner av våld i nära relationer i media. Detta kan således relateras till 

resultatet i vår supersyntes. 

 

I studien gjord av The Office on Violence Against Women (OVW) och the 

Polling Company som presenteras i forskningsöversikten, framställer 

respondenterna våld i nära relationer som ett allvarligt problem som kunde 

drabba vilken kvinna som helst, oavsett bakgrund (OVW & the Polling 

Company, 2006:1f). Likt vår studie konstrueras våld i nära relationer som en 

omfattande problematik, vilket tillskriver samhället ett ansvar att ingripa och 

skydda dess invånare. Detta samhällsansvar framställer således våld i nära 

relationer i termer som ett socialt problem. 
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I debattartiklarna framställs männen som mer benägna att orsaka fysisk skada i 

rollen som förövare. En kvinnlig förövare framställs snarare som en utövare av 

psykiskt våld. Även i studien gjord av Seelau och Seelau som presenteras i 

forskningsöversikten, ansågs manliga förövare ha större kapacitet att skada 

offret i jämförelse med kvinnliga förövare (Seelau & Seelau, 2005:367). Fysiska 

skador är i regel mer synliga för omgivningen än psykiska, vilket kan ge 

förståelse för att män framställs som förövare i större utsträckning. Enligt Berns 

studie som presenteras i forskningsöversikten, leder tillämpning av feministiska 

konstruktioner av våld i nära relationer till att ett stort fokus läggs på könets roll, 

vilket medför att kvinnan framställs som ett offer (Berns, 2001:265). I flertalet 

av debattartiklarna framställs makt och ojämställdhet mellan könen som grunden 

till våld i nära relationer. Utifrån resultatet i Berns studie, leder denna syn till att 

kvinnor framställs som offer i samband med våld i nära relationer. 

 

I debattartiklarna framställs kvinnliga offer som utsatta utifrån att de befinner 

sig i en våldsam relation, medan manliga offer framställs som utsatta utifrån att 

de betraktas som otänkbara offer. En likvärdig framställning av kvinnliga offer 

går även att finna i Seelaus och Seelaus studie, genom att de framställs som mer 

sårbara än de manliga (Seelau & Seelau, 2005:369). Detta kan även förstås 

utifrån Little och Terrance studie, då den bekräftar de heterosexuellt baserade 

antaganden om manliga och kvinnliga stereotyper, där kvinnan anses vara mer 

passiv medan mannen ses som mer aggressiv (Little & Terrance, 2010:436). I 

flertalet av debattartiklarna tillskrivs de kvinnliga offren en upplevelse av skam, 

utifrån att de ser sig själva som delaktiga genom att de inte lämnar sin 

våldsamme partner. Detta kan förstås utifrån OVW:s och the Polling Companys 

studie, då de beskriver att våldsutsatta kan uppleva en inre strid med sig själva 

innan de väljer att lämna sin partner. Detta menar de leder till att den 

våldsutsatta upplever känslor av skam och en låg självkänsla (OVW & the 

Polling Company, 2006:2). Även omgivningen kan skuldbelägga en våldsutsatt, 

för att denne inte själv avslutar sitt våldsamma förhållande. Detta kan styrkas 

utifrån Gillespies et al. studie, som beskriver att omgivningen tillskriver offret 

en skuld (Gillespie et al., 2013:235). 

 

Samtliga av debattartiklar utgick från heterosexuella parförhållanden. Våld i 

samkönade förhållanden nämns endast i förbifarten, utan att en diskussion kring 

problematiken hålls. Detta kan förstås utifrån Seelaus och Seelaus studie, som 

menar att människor visar en större oro över det våld som utövas av män mot 

kvinnor i en nära relation (Seelau & Seelau, 2005:365). Dessutom kan detta 

styrkas utifrån Barrett Meyerings studie som visade att jämställdhet är den 

huvudsakliga faktorn som påverkar attityder kring våld i nära relationer (Barrett 

Meyering, 2011:8). Gällande skuldbeläggning i dessa förhållanden ansåg 

respondenterna i Little och Terrance studie som presenteras i 

forskningsöversikten, att skuldbeläggningen blev mindre om offret ger ett 
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feminint intryck, snarare än ett maskulint. Vad gällde förövaren så ansåg de 

kvinnliga respondenterna att ett feminint intryck hos förövaren bidrar till en 

större skuldbeläggning än ett maskulint intryck. Detta bekräftar således de 

heterosexuellt baserade antaganden om manliga och kvinnliga stereotyper, där 

kvinnan anses vara mer passiv medan mannen ses som mer aggressiv (Little & 

Terrance, 2010:435f). 

 

I debattartiklarna framställs vissa lösningar som betydelsefulla i samband med 

våld i nära relationer. Exempelvis beskrivs den handlingsplan som regeringen 

har utformat som central för att minska våldets omfattning. Även ett 

förebyggande arbete samt en satsning med ett modernt genus- och 

jämställdhetsperspektiv framställs som åtgärder som kan bidra med en positiv 

förändring. Det kan problematiseras utifrån Andersson och Lundströms studie, 

som menar att socialarbetare framställs utifrån ett negativt perspektiv i media 

genom att endast presentera händelser som resulterat i ett dåligt utfall 

(Andersson & Lundström, 2004:8f). Detta kan även styrkas utifrån Ayres studie, 

som visar att media strävar efter att skapa ett klimat av rädsla, misstro och skuld 

bland allmänheten gentemot socialarbetare (Ayre, 2001: 889f). Denna negativa 

spegling kan då leda till att våldsutsatta inte söker sig till socialtjänsten, utan 

fortsätter att leva i ett våldsamt förhållande (Andersson & Lundström, 2004:14).  

 

Sammanfattningsvis konstrueras våld i nära relationer som en omfattande 

problematik, vilket tillskriver samhället ett ansvar att ingripa och skydda dess 

invånare. Detta samhällsansvar konstruerar våld i nära relationer som ett socialt 

problem. Makt och ojämställdhet framställs som grunden till våldet, vilket leder 

till att kvinnor framställs som offer i denna kontext. De kvinnliga offren 

framställs även som mer sårbara, vilket kan förstås utifrån de heterosexuellt 

baserade antaganden om manliga och kvinnliga stereotyper, där kvinnan anses 

vara mer passiv medan mannen ses som mer aggressiv. Dessutom tillskrivs den 

våldsutsatta en upplevelse av en inre strid med sig själv innan de väljer att lämna 

sin partner. Detta anses leda till att den våldsutsatta upplever känslor av skam 

och en låg självkänsla. Det framställs även finnas en större oro över det våld 

som utövas av män mot kvinnor i en nära relation. Detta kan förstås utifrån de 

heterosexuellt baserade antaganden om manliga och kvinnliga stereotyper, där 

kvinnan anses vara mer passiv medan mannen ses som mer aggressiv. Lösningar 

såsom handlingsplanen från regeringen, förbyggande insatser samt en satsning 

med ett modernt genus- och jämställdhetsperspektiv framställs som 

betydelsefulla insatser. Dessa insatser kan dock hindras av media som 

framställer en negativ bild av socialarbetare, vilket kan leda till att våldsutsatta 

inte söker sig till socialtjänsten.  
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8.3 Hur förhåller sig resultatet till studiens teoretiska resonemang? 
Vår kategorisering av hur våld i nära relationer konstrueras i debattartiklarna 

grundas i studiens teoretiska perspektiv. I följande stycke kommer vi således ge 

förståelse till vår empiri utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv samt ett 

genusperspektiv.  

 

Utifrån vår empiri har vi förstått att våld i nära relationer konstrueras som en 

mycket komplex problematik. Enligt socialkonstruktionismen betraktas vissa 

missförhållanden i samhället som sociala problem, utifrån att de konstrueras 

som sociala problem. Det finns således inga specifika egenskaper som gör att ett 

visst missförhållande konstrueras som ett socialt problem (Best, 2013:26). Våld i 

nära relationer konstrueras som en omfattande problematik i studiens empiri, 

och tillskriver således samhället ett ansvar att ingripa och skydda dess invånare. 

Detta samhällsansvar framställer därmed våld i nära relationer som ett socialt 

problem.  

 

I flertalet av debattartiklarna framställs de manliga förövarna som 

kontrollerande och vars våldsamma handlingar har sin grund i en känsla av 

förlorad makt. De kvinnliga förövarna tillskrivs däremot inte några egenskaper i 

någon av debattartiklarna, vilket kan grundas i att de kvinnliga förövarna begår 

handlingar som strider mot en idealistisk femininitet. Det blir således 

problematiskt att tillskriva dem några egenskaper. Detta kan även förstås utifrån 

ett genusperspektiv, genom att den hierarki som finns mellan könen konstruerar 

det maskulina som överordnat det feminina (Connell, 2008:114). En 

hegemonisk maskulinitet konstrueras som dominerande och heterosexuellt 

förankrad (Connell, 2008:60f). Detta kan på så vis ge förståelse till att det är 

främst kvinnor som framställs som offer för våld i en nära relation i 

debattartiklarna. Män framställs som offer endast i ett fåtal av debattartiklarna. 

 

I debattartiklarna framställs kvinnliga offer som utsatta utifrån att de befinner 

sig i en våldsam relation, medan manliga offer framställs som utsatta utifrån att 

de betraktas som otänkbara offer. De manliga offren framställs dessutom som 

dubbelt utsatta, genom att de utsätts för våld av sin partner samt att samhället 

saknar förståelse för deras situation. Utifrån ett genusperspektiv tillskrivs män 

denna konstruktion utifrån att om en man utsätts för våld i en nära relation, 

strider detta mot de hegemoniska normer som följer manlighetsföreställningen 

(Connell, 2008:60f). Detta kan således förstås utifrån de könsstereotyper som 

tillskrivs femininitet, genom att den hierarki som finns mellan könen konstruerar 

det maskulina som överordnat det feminina (Connell, 2008:114). I flertalet av 

debattartiklarna tillskrivs de kvinnliga offren en upplevelse av skam, utifrån att 

de ser sig själva som delaktiga genom att de inte lämnar sin våldsamme partner. 

De manliga offren tillskrivs även känslor av skam, men detta görs snarare 

utifrån att omgivningen inte förstår deras situation. Detta kan förstås utifrån ett 
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genusperspektiv, genom att män i rollen som offer strider mot de idealistiska 

normer som följer manlighetsföreställningen (Connell, 2008:60f). 

 

I flertalet av debattartiklarna finns det även diskussioner gällande vilken aktör 

som bär ansvar för våldet. Ingen del av det empiriska materialet tillskrev 

förövarna något ansvar. Istället tillskrivs samhället ett ansvar för att våldet 

förekommer. Detta kan förstås utifrån att samhället tillskrivs ett ansvar för dess 

invånare, genom att våld i nära relationer konstrueras som ett socialt problem 

som medför negativa konsekvenser för de som drabbas. I debattartiklarna 

framställs emellertid de manliga offren som delvis ansvariga för att de befinner 

sig en relation där de utsätts för våld, genom att framställa dem som förmögna 

att skydda sig själva. Detta kan även förstås utifrån ett genusperspektiv, genom 

att den hierarki som finns mellan könen konstruerar det maskulina som 

överordnat det feminina (Connell, 2008:114). Emellertid framställs de manliga 

offren som utsatta i dubbel bemärkelser, dels utifrån det våld de upplever och 

dels utifrån omgivningens oförståelse. Det rådde även delade meningar gällande 

de kvinnliga offren. I majoriteten av debattartiklarna tillskrevs inte de kvinnliga 

offren något ansvar för våldet. Emellertid fanns det undantag, då en debattartikel 

kritiserade det ensidiga offerperspektiv som tillskrivs kvinnor som drabbas av 

våld i en nära relation och tillskriver dem därmed ett ansvar för att de lever med 

en våldsam partner. Detta skapar således en föreställning om att den våldsutsatte 

ska säga “nej” till det våld som denne utsätts för. Denna föreställning förutsätter 

att säga “ja” till våld är ett alternativ, och skuldbelägger således den våldsutsatte. 

En valfrihet innebär aktivitet och att det finns en möjlighet att välja (SOU 

2004:121:151).  

 

I debattartiklarna framställs olika lösningar som betydelsefulla i samband med 

våld i nära relationer. Exempelvis framställs det som centralt att manliga 

förövare får behandling mot sin våldsamhet. Det belyses även som viktigt att 

kvinnliga offer får stöttning och hjälp från sin våldsamme partner, vilket kan 

tillgodoses genom kvinnojourernas verksamhet. I denna kontext framställs 

förövaren som manlig och offret som kvinnlig. Detta kan även förstås utifrån ett 

genusperspektiv, genom att den hierarki som finns mellan könen konstruerar det 

maskulina som överordnat det feminina (Connell, 2008:114). 

 

Sammanfattningsvis konstrueras våld i nära relationer som en omfattande 

problematik, och tillskriver således samhället ett ansvar att ingripa och skydda 

dess invånare. Detta samhällsansvar konstruerar således våld i nära relationer 

som ett socialt problem. Gällande förövarna, framställs de manliga som 

kontrollerande medan de kvinnliga inte tillskrivs några egenskaper. Detta kan 

förstås utifrån att kvinnliga förövare begår handlingar som strider mot en 

idealistisk femininitet, vilket gör det problematiskt att tillskriva dem några 

egenskaper. Det är således främst kvinnor som framställs som offer i 
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debattartiklarna. De manliga offren framställs emellertid som dubbelt utsatta och 

tillskrivs känslor av skam, utifrån att om en man utsätts för våld i nära relation, 

strider detta mot de idealistiska normer som följer manlighetsföreställningen. 

Gällande ansvaret för våldet, tillskrivs förövarna en ansvarsfrihet, oavsett kön. 

Istället framställs samhället som ansvarig för våldet. De manliga offren 

framställs som delvis ansvariga för våldet, medan det råder skilda meningar 

gällande de kvinnliga offren. I majoriteten av debattartiklarna tillskrivs inte de 

kvinnliga offren något ansvar för våldet. Emellertid fanns det en debattartikel 

som kritiserade det ensidiga offerperspektivet som tillskrivs kvinnliga offer, som 

menar att kvinnorna kan välja att lämna sin partner. En valfrihet innebär 

emellertid en skuldbeläggning på den våldsutsatte. Lösningar såsom att manliga 

förövare får behandling samt att våldsutsatta får stöttning hos kvinnojourer 

framställs som insatser som kan bidra med en positiv förändring. Förövaren 

framställs i denna kontext som manlig och offret som kvinnlig, vilket kan förstås 

utifrån den hierarki som finns mellan könen konstruerar det maskulina som 

överordnat det feminina. 

 

8.4 Svar på frågeställningarna 
Sammanfattningsvis konstrueras våld i nära relationer som ett socialt problem i 

debattartiklarna, genom att det konstrueras som en omfattande problematik och 

tillskriver således samhället ett ansvar att ingripa och skydda dess invånare. 

Gällande maskulinitet och femininitet, framställs män främst som förövare med 

en aggressiv framtoning och kvinnor som sårbara offer i samband med våld i 

nära relationer. Gällande hur aktörskapet framställs i avseende på ansvar för 

upprättandet av våldet, framställs de manliga och kvinnliga förövarna som fria 

från ansvar. Däremot råder det delade meningar gällande det manliga och det 

kvinnliga offrets ansvar i samband med våldet. Emellertid ansåg en klar 

majoritet av debattartiklarna att även offret saknar ansvar, och tillskriver istället 

samhället ett ansvar för att våldet fortgår. Gällande vilka lösningar som 

framställs som betydelsefulla, framställs handlingsplanen från regeringen, 

förbyggande insatser samt en satsning med ett modernt genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Även att manliga förövare får behandling samt att 

våldsutsatta får stöttning hos kvinnojourer framställs som åtgärder som kan bistå 

med positiv förändring i samband med våld i nära relationer. 
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9 Metoddiskussion 
I följande kapitel behandlas våra reflektioner kring våra metodologiska 

överväganden. Här redovisas även utformningen av studiens kategorier. Sedan 

presenteras studiens etiska överväganden och slutligen relateras studien till 

relevanta kvalitetskriterier.  

 

9.1 Metodologiska överväganden  
Det är alltid möjligt att kritisera en studies metodologiska val. Vi vill av den 

anledningen presentera de reflektioner som ligger till grund för våra val. Vi har 

valt att ha frågeställningar som är teoretiskt genererade, samt låtit hela vår studie 

genomsyras av vårt teoretiska perspektiv. En alternativ metod skulle kunnat vara 

att istället utgå från forskningsöversikten, och låtit dessa studiers resultat legat 

till grund för våra frågeställningar. Emellertid erbjuder det teoretiska 

perspektivet en  

bredare tolkningsram, mot om studien skulle utgå från resultatet från 

forskningsöversikten. Detta skulle således kunnat ha lett till att vi hade missat 

betydelsefulla konstruktioner i vårt empiriska material.  

 

Som analysmetod har vi valt den kvalitativa innehållsanalysen vars fokus ligger 

på tolkning av texter. I samband med valet av denna metod, valdes ett alternativt 

tillvägagångssätt bort; den narrativa analysen. Detta val gjorde vi utifrån att vi 

ansåg att den narrativa analysen inte skulle kunna göra rättvisa åt vår empiris 

innehåll, eftersom författaren och läsaren tillägnas en mer framstående roll 

(Best, 2003:43f). Även utifrån detta resonemang valdes diskursanalysen bort 

som analysmetod, då det kan vara svårt för en forskare att göra sig främmande 

inför det empiriska materialet. Detta eftersom denne oftast utgör en del av den 

kultur som undersöks. Det kan då leda till att intressanta delar i empirin inte 

synliggörs, då dessa ligger för nära forskaren och kan därmed bli svårt att kunna 

se som diskurser (Bergström & Boréus, 2005:350f). Vi valde således den 

kvalitativa innehållsanalysen, utifrån att möjliggöra en analysprocess med ett 

fokus på det empiriska materialets innehåll som helhet. 

 

Vi kunde emellertid ha valt ett annat empiriskt material, såsom reportage. I ett 

reportage görs detaljerade beskrivningar, vilka grundas i fakta. I debattartiklarna 

framförs åsikter, vilka även de grundades i fakta (Mediekompass, 2014). Vi 

valde att använda oss av debattartiklar, då vi anser att dessa bättre kunde besvara 

studiens forskningsfråga i jämförelse med reportage. Detta på grund av att en 

central del av den politiska debatten äger rum i debattartiklar, vilket speglar 

varierande åsikter i resterande samhället (Best, 2003:43f). Vårt val kan vidare 

motiveras av vi inte funnit några liknande studier på området som genomförts i 

Sverige. Emellertid är det möjligt att kritisera den period som debattartiklarna är 

publicerade. Exempelvis skedde ett förtydligande i Socialtjänstlagen under år 

2006 gällande att socialnämnden ska särskilt beakta kvinnor som utsatta i 
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samband med våld (Prop. 2006/07:38). Detta kan då ha påverkat den empiri som 

publicerades från 2006 och framåt, då denna lagändring kan ha präglat synen 

hos författarna till debattartiklarna. Dock publicerades endast två av 

debattartiklarna under år 2005, vilket innebär att en klar majoritet publicerades 

efter lagändringen. 

 

Vi anser även att det är viktigt att framföra våra reflektioner kring hur vår studie 

faktiskt genomfördes, istället för att enbart diskutera hur den hade kunnat utföras 

annorlunda. Exempelvis är det av vikt att redogöra för subjektiviteten hos 

forskaren (Patton, 2002:544). Detta har vi strävat efter att göra genom att 

reflektera över vår delaktighet och förförståelse i våra tolkningar under studiens 

gång. Dessutom har vi styrkt våra tolkningar med citat och vetenskaplig 

litteratur. Vår empiri präglas inte av vår närvaro, eftersom debattartiklarna inte 

är skrivna utifrån syftet att ingå i en studie. Detta stärker således studiens 

tillförlitlighet, eftersom materialet inte är skrivet för att besvara en forskares 

förväntningar (Patton 2002:571).    

 

9.2 Kategorier 
Inom den kvalitativa innehållsanalysen finns det vissa krav som måste uppfyllas 

för att en kategori ska kunna ses som en kategori. I första hand ska en kategori 

ha ett likartat innehåll, och samtidigt skilja sig från det innehåll som går att finna 

i andra kategorier. Dessutom får inga meningsenheter kunna placeras i mer än 

en kategori, samtidigt som ingen empiri får uteslutas (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008:191). Vi märkte däremot under vår analysprocess att det var 

lite komplicerat att kategorisera empirin. Detta då vi upplever att vissa 

kategorier kan uppfattas som att de har liknande innehåll, genom att vissa 

tolkningar resulterade i samma utfall, som exempelvis att samhället tillskrivs ett 

ansvar att skydda dess invånare. Vi har emellertid valt att låta kategorierna vara 

som de är, utifrån att de har olika utgångspunkter som ger olika perspektiv på 

våld i nära relationer. 

 

9.3 Etiska överväganden  
Det är av stor vikt att ta hänsyn till de eventuella etiska dilemman som kan 

uppstå under vår studie. Då vi har arbetat med offentliga texter innebär det att vi 

inte har behövt arbeta utifrån de fyra huvudkrav gällande det grundläggande 

individskyddet. Vi har emellertid tagit hänsyn till individskyddskravet, genom 

att inte uttrycka oss på ett sådant sätt som kränker personer som har blivit utsatta 

för våld i en nära relation. Emellertid har vi använt oss av offentligt tryckta 

källor, vilka finns tillgängliga för allmän beskådan. Vi har även tagit 

individskyddskravets olika komponenter i beaktande, då vi bland annat 

upptäckte att samtyckeskravet inte berörde vår studie eftersom att 

debattartiklarna är hämtade från media. Utifrån samma resonemang var det inte 

nödvändigt att ta hänsyn till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011:18). Vi 
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ansåg även att vår studie inte berördes av konfidentialitetskravet, vilket innebär 

att personer som deltar i en studie ska ges konfidentialitet i största möjliga mån. 

Detta då vår studie inte berör enskilda individer samt att vår empiri finns, som vi 

tidigare nämnt, redan tillgängligt för allmän beskådan (Vetenskapsrådet, 

2011:69).  

 

Det är däremot viktigt att ta forskningskravet i beaktande. Vi kommer således att 

förhålla oss till vårt material oberoende av hur det framställs, då materialet utgör 

medias skilda konstruktioner av våld i nära relationer (Vetenskapsrådet, 

2011:18).  

 

9.4 Kritisk reflektion 
Det finns olika tillvägagångssätt för att bedöma en studies kvalitet. Ett centralt 

begrepp som Ahrne och Svensson tar upp är trovärdighet. Trovärdighet handlar 

om att man som forskare kan presentera sina resultat på ett sätt som övertygar 

läsaren om studiens innehåll. En studies trovärdighet kan även öka med hjälp av 

transparens. Detta är något som vi har arbetat utifrån genom att redogöra för 

arbetsprocessens gång och genom att motivera hur vi har resonerat kring olika 

metodval i studien. Ahrne och Svensson uttrycker att det kan vara betydelsefullt 

att få ta del av författarens tankar kring sin studie som läsare, både styrkor och 

svagheter. Detta då det bidrar till trovärdigheten när författaren själv uttrycker 

en medvetenhet kring sin studies svagheter, istället för att försöka dölja det. 

Detta är något som vi har strävat att arbeta utifrån under hela vår studie (Ahrne 

& Svensson, 2011:27). 

 

9.4.1 Giltighet 
Det är av stor vikt att presentera ett giltigt resultat, för att öka en studies 

trovärdighet. Ett resultat beskrivs som giltigt om det upptäcker och redogör för 

det som är relevant för studiens syfte (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008:197). Utifrån detta resonemang, har vi strävat efter att resultatet i vår 

studie har en tydlig konstruktion, för att läsaren sedan ska kunna ta ställning till 

trovärdigheten i våra tolkningar av debattartiklarnas innehåll. Detta kan stärka 

studiens validitet, om läsaren anser att det finns en trovärdighet i våra tolkningar 

(Larsson, 2005:22). I detta sammanhang kan vår förförståelse bli problematisk, 

genom att vi redan har föreställningar om våld i nära relationer som vi har burit 

med oss när vi har analyserat vårt empiriska material. Detta är något vi är 

medvetna om och har strävat efter att motverka genom att tydligt redogöra för 

utgångspunkter i våra tolkningar (Larsson, 2005:4). 

 

9.4.2 Reliabilitet 
En ytterligare aspekt som är viktigt att ta hänsyn till i en kvalitativ studie är 

reliabilitet. Detta innebär att forskaren ska synliggöra forskningsprocessen 

genom att göra den öppen, kontrollerbar samt upprepningsbar för andra (Sauer 
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et al., 2009:169). Detta kriterium har vi strävat efter att uppnå, genom att 

diskutera samtliga beslut som har fattats under vår studie. Vi har även genomfört 

analysen av vårt empiriska material tillsammans, för att kunna ta del av 

varandras tolkningar. Detta kallas för analytisk triangulering, vilket syftar till att 

förbättra studiens tillförlitlighet (Patton, 2002:550).  

 

9.4.3 Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning pratar man även om överförbarhet som innebär att 

studiens resultat ska vara överförbart till liknande miljöer, personer och 

organisationer (Ahrne & Svensson 2011:29). De studier som har sin 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen är i stor utsträckning bundna till tid och 

rum, vilket innebär att resultaten kan vara svåra att överföra till andra 

sammanhang än det som studeras (Patton 2002:563). Det går inte på förhand att 

ta för givet att det som studeras går att finna i andra situationer eller 

sammanhang. Detta kan således bli en brist i vår studie, då det inte finns en 

självklarhet att resultatet kan appliceras i ett annat sammanhang. Vi anser 

emellertid att andra forskare kan genomföra en liknande studie, då vårt 

empiriska material finns tillgängligt för allmänheten i form av elektroniska 

källor (Ahrne & Svensson, 2011:30). 

 

9.5 Kvalitetskriterier 
Föreställningar om kvalitet utgör en central del i vetenskapliga studier, då en 

forskare inte kan göra en bra studie utan dessa. Detta då föreställningarna utgör 

grunden för bedömningen av studiens kvalitet. Kvalitetskriterier erbjuder 

således ett viktigt verktyg i detta sammanhang, då dessa kriterier erbjuder en 

ram för denna bedömning (Larsson, 2005:1). Utifrån detta resonemang, har vi 

valt att presentera följande kriterier: Perspektivmedvetenhet, Intern logik och 

Etiskt värde. Därefter har vi relaterat dessa till vår studie, för att kunna diskutera 

dess kvalitet.  

 

9.5.1 Perspektivmedvetenhet 
Perspektivmedvetenhet syftar till att synliggöra den utgångspunkt som 

forskningens tolkningar grundar sig i, för att den ska bli tillgänglig för kritisk 

granskning (Larsson, 2005:4). Larsson menar att det finns en dominerande tanke 

i att sanningen är relativ och att verkligheten alltid beskrivs utifrån ett 

perspektiv, (Larsson, 2005:3) vilket innebär att det finns en föreställning om det 

som ska tolkas redan vid en första anblick (Larsson, 2005:4). Vi har i vår studie 

genomfört en tydlig redovisning av det teoretiska perspektiv som studien 

grundas på, samt låtit hela vår studie genomsyras av detta perspektiv. Vi anser 

även att vi har grundligt redogjort för detta perspektiv under Metodologiska 

överväganden, vilket genererar en transparens som möjliggör för läsaren att 

härleda samt ifrågasätta våra slutsatser (Svensson & Ahrne, 2011:27). 
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9.5.2 Intern logik       

Kvalitetskriteriet intern logik innebär att det ska finnas en harmoni mellan 

studiens forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Metodvalet ska 

styras av forskningsfrågan snarare än tvärtom (Howe & Eisenhart, 1990:370). 

Larsson beskriver hur det inom den interna logiken finns en idé om en helhet, 

som alla studiens enskilda delar ska kunna relateras till. De delar som inte fyller 

en funktion i studiens helhet blir därmed oväsentliga. Hur väl kriteriet uppfylls 

beror på den grad av harmoni som finns mellan studiens delar och helhet 

(Larsson, 2005:9). Syftet med vår studie har varit att belysa hur våld i nära 

relationer konstrueras i media, och därmed har vi valt att använda debattartiklar 

som empiriskt material. Detta eftersom debattartiklar bidrar till en insyn i den 

politiska debatten samt att de utgör en central del gällande den information som 

når ut till samhällets individer och konstruerar representationer av verkligheten 

(Best, 2003:43f). Utifrån vår forskningsfråga och insamlat empiriskt material 

ansåg vi att den kvalitativa innehållsanalysen var relevant som analysmetod i vår 

studie, då vårt fokus ligger på tolkning av texter. Att analysera texter blir 

betydelsefullt, genom att det bidrar med en aspekt av det som människors 

föreställningar om samhället grundar sig på. Dessa präglar skapandet och 

upprätthållandet av vissa identiteter och har en betydande påverkan vad gäller 

relationer mellan grupper (Boréus, 2011:132). 

 

9.5.3 Etiskt värde 
Larsson beskriver betydelsen av att vetenskapliga studier uppvisar god etik. 

Detta innebär att en forskare måste väga intresset av att få ny kunskap mot det 

krav som finns gällande skydd av de individer som deltagit i studien (Larsson, 

2005:9). Eftersom vi har jobbat med offentliga texter, som finns tillgängliga för 

allmän beskådan, har vi inte behövt arbeta utifrån individskyddets fyra 

huvudkrav. Vi har emellertid tagit hänsyn till individskyddskravet genom att 

inte uttrycka oss på ett sådant sätt som kan anses kränkande för en person som 

blivit utsatt för våld i en nära relation (Vetenskapsrådet 2011:18). 
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10 Studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning  
I följande kapitel behandlas studiens kunskapsbidrag till det sociala arbetes 

forskningsfält samt till dess praxis. Vidare diskuteras diverse förslag på vidare 

forskning med avstamp från denna studie.  

 

Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem och allt högre krav ställs 

på att samhällets myndigheter agerar och vidtar åtgärder (Socialstyrelsen, 

2006:7). Det har under de senaste årtiondena varit mycket uppmärksammat 

(Meeuwisse & Swärd, 2013:310). Mäns våld mot kvinnor har utgjort dess 

huvudsakliga fokus (WHO, 2002:89). Utifrån detta resonemang, anser vi att det 

är viktigt att även belysa massmedias konstruktion av det våld som män utsätts 

för samt det våld som sker i samkönade relationer. Forskning visar även att den 

syn samhället har på förövare respektive offer i samband med våld i nära 

relationer har stor betydelse för brottets konsekvenser (Wetterqvist och Kordon 

2006:8). Media utgör en stor del av den information som når ut till samhällets 

individer och lägger grunden för människors uppfattningar kring olika fenomen. 

Därmed anser vi att det är betydelsefullt att uppmärksamma hur våld i nära 

relationer konstrueras av media (Best, 2003:43f). 

 

Vi anser att vår studie bidrar med en betydelsefull kunskap till det sociala 

arbetets forskningsfält, eftersom forskningsfältet intresserar sig för att få 

kunskap om samhälleliga fenomen som präglar och styr människor motiv och 

handlingar (Ahrne & Svensson, 2011:10). Vår studie kan därmed erbjuda en 

meningsfull kunskap om hur våld i nära relationer konstrueras i massmedia, då 

massmedia präglar individers syn på skilda fenomen.  

 

Vi anser även att vår studie fyller en viktig funktion till den verklighet som 

omger våld i nära relationer. Detta eftersom massmedias konstruktion av våld i 

relationer som fenomen får konsekvenser för hur dessa fall hanteras i den 

rättsliga processen. En oförmåga att släppa synen på våld i nära relationer som 

enbart mäns våld mot kvinnor får konsekvenser för synen på kvinnor och män 

vid en diskussion kring våld i nära relationer, då de har tillskrivits dessa roller. 

Exempelvis om en man utsätts för våld i nära relation kan det vara svårt att 

föreställa sig honom i rollen som offer, då en man vanligtvis konstrueras som en 

förövare i dessa sammanhang (Wetterqvist & Kordon 2006:8).  

 

Ett av våra förslag på vidare forskning är att genomföra en studie som 

undersöker hur våld i nära relationer konstrueras utifrån ett annat empiriskt 

material, såsom exempelvis mediala forum. Detta resultat kan då sedan jämföras 

med resultatet från vår studie, för att undersöka vilka likheter och skillnader som 

uppkommer. Detta anser vi skulle vara intressant utifrån att innehållet i 

debattartiklarna måste godkännas innan de publiceras i respektive tidning, 

medan vilken individ som helst har möjlighet att uttrycka sina åsikter i mediala 
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forum. Det skulle även vara intressant om en annan datainsamlingsmetod 

användes, som exempelvis intervjuer med våldsutsatta respektive personer som 

har utsatt sin partner för våld. Även detta resultat kan då jämföras med resultatet 

från vår studie, för att undersöka likheter och skillnader gällande hur 

respondenterna framställer sig själva mot hur de framställs i debattartiklarna.  
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