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Abstract 
Title: The paradox of sustenance. A qualitative study concerning state representatives 

preparation of domestic violence [translated title]. 

Supervisor: Rickard Ulmestig 

Assessor: Kristina Gustafsson 
 

The aim of this study was to examine how state representatives prepared domestic violence, 

regarding the economic consequences of women exposed to violence. In order to achieve a 

profound and comprehensive view of the governmental keyfigures discussion we performed 

five interviews and studied selected governmental preparatory works between the years 1995-

2015. We used theory on social construction as an approach and certain themes were more 

regular in our empirical material, which we compiled in three different discourses. According 

to our empirical material the economic situation of women exposed to violence is caused by 

inequality and gender power structure. The solution given by state representatives are referred 

to the municipality and social services. But despite these results, our main result is the silence. 

Conclusively, this study displays, private economic consequences of combined women are 

not given much attention in state representatives preparation of domestic violence.  
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1. Problemformulering 
 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott och en orsak till mycket lidande. Våld kan drabba 

alla kvinnor oavsett ålder, samhällsklass och anses vara ett utbrett samt allvarligt 

samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation (Johnsson- Latham 2014). År 2012 

angav sju procent av Sveriges kvinnor att de utsattes för våld i nära relation, vid en tredjedel 

av misshandelsbrott av kvinnor var gärningspersonen en närstående och år 2013 uppgick 

antalet kvinnor som utsattes för misshandel till omkring 27 300 (BRÅ 2014). FN:s deklaration 

(1993) fastställer att våld mot kvinnor är en kränkning mot mänskliga rättigheter och vid FN:s 

världskvinnokonferens år 1995 fastslogs att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet. 

Då Sverige 2011 ratificerade Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor åtog de sig att föra en samordnad och effektiv nationell politik för att ur ett 

helhetsperspektiv motverka våld mot kvinnor (Ds 2012:52). Detta gjordes bland annat genom 

att regeringen tillsatte Kvinnovåldskommissionen år 1993, som utgick ifrån våldsutsatta 

kvinnors erfarenheter.  

 

Internationella studier påvisar att ekonomiska aspekter såsom försörjning är väsentligt vid en 

kvinnas beslut att ta sig ur en våldsam relation (Anderson & Saunders 2003; Basu & Famoye 

2004; Lindhorst, Oxford & Rogers Gillmore 2007; Sanders, Weaver & Schnabel 2007) och 

forskning visar på att våldsutsatta kvinnor i dubbelt så hög utsträckning, jämfört med icke 

våldsutsatta kvinnor, ansöker om försörjningsstöd i USA (Kimerling & Baumrind 2004). För 

våldsutsatta kvinnor är välfärdsstatens konstruktion av stor vikt eftersom de vid ekonomiska 

problem hänvisas till statliga försörjningssystem (Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 2007). 

 

Sverige har ett omfattande statligt välfärdssystem med socialförsäkringar som ska se till att 

alla individer har en grundläggande försörjning och levnadsnivå (Elmér, Blomberg, Harrysson 

& Pettersson 2000; Salonen 2010). En definition av den svenska socialpolitikens mål är att 

skapa social trygghet för invånarna, däribland i form av att omfördela inkomster så att alla 

medborgare får en viss levnadsstandard. Ekonomiskt bistånd beviljas av kommunal 

socialtjänst och skapades för att vara ett individuellt stöd i akuta situationer (Salonen 2013). 

Salonen (2010)  menar dock att det svenska välfärdssystemet har kommit att påvisa en 

oförmåga att inkludera alla medborgarna och att ekonomiskt bistånd har fått täcka upp för 

andra bristande system.  
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Junestav (2004) menar att politiker och tjänstemän på nationell nivå genom exempelvis 

statliga offentliga utredningar kan verka normerande i de frågor de uttalar sig om. Med det 

menar Junestav att politiker och tjänstemän i propositioner samt statliga utredningar 

framhäver sina intressen och påverkar kunskapen som produceras. Såväl sociologen Gergen 

(2009) som teoretikern Foucault (1993) påtalar att kunskap som förmedlas i form av 

socialpolitik, media och utbildning tenderar att bli vedertagen av allmänheten och därigenom 

påverka samhällets förutsättningar. Sociala problem konstrueras genom vilka begrepp 

samhället använder för att beskriva dem och den allmänna uppfattningen om vad som ses som 

ett socialt problem i samhället är vad som får myndigheterna att agera (Fauske 1997). Vi 

menar utifrån tidigare forskning att politiker och tjänstemän genom propositioner samt 

statliga utredningar har ett genomslag på strukturer och därmed även stor inverkan i 

konstruktionen av sociala problem. Med hjälp av socialkonstruktivism som teoretisk ansats 

har vi därför i vår studie valt att analysera statliga företrädares framställning av 

privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. Vidare i studien har vi valt att 

benämna tjänstemän på nationell nivå som statliga företrädare. I vår studie består de statliga 

företrädarna av tre sakkunniga tjänstemän på statliga departement inom ämnet våld i nära 

relation samt två särskilda utredare gällande våld i nära relation. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att analysera hur privatekonomiska konsekvenser för kvinnor framställs 

i statliga utredningar och propositioner samt av statliga företrädare i den svenska 

välfärdsstaten. 

 

Frågeställningar: 

 

• Hur framställer statliga företrädare privatekonomiska konsekvenser av att vara 

våldsutsatt kvinna i Sverige? 

 

• Hur synliggörs privatekonomiska konsekvenser i statliga utredningar och propositioner 

gällande våldsutsatta kvinnor i Sverige? 
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3. Bakgrund 
 

Socialtjänsten (§ 1:1 Socialtjänstlagen) innehar ansvar att i enlighet med demokratiska och 

solidariska grundvärderingar främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuner tilldelas ett stort 

ansvar för utsatta individer genom § 2:1 socialtjänstlagen: ”Varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver”. År 2001 förstärktes våldsutsatta kvinnors roll i svensk lagstiftning 

genom en reform där de kom att klassificeras som brottsoffer. Ett resultat av reformen innebar 

att § 5:11 socialtjänstlagen infördes där våldsutsatta kvinnors behov förstärks:  
 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 

förändra sin situation 

 

Ett sätt att beakta våldsutsatta kvinnors behov är i form av ekonomiskt bistånd, vilket är ett 

stöd som kommuner genom socialtjänsten kan erbjuda individer som inte själva kan tillgodose 

sina behov till att uppnå skälig levnadsnivå. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara 

individuell och ta hänsyn till omständigheterna i specifika fall. Biståndet kan beviljas i form 

av försörjningsstöd eller livsföring i övrigt och ska utformas till att stärka individens 

möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL). År 1998 infördes en bindande riksnorm på 

grund av att kommuner tidigare inte tillämpat Socialstyrelsens rekommenderade norm. 

Kommuner kan efter införandet inte understiga nuvarande riksnorm i arbetet att tillförsäkra 

medborgare en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten kan däremot utifrån egen bedömning bevilja 

saker utöver rådande riksnorm. Skälig levnadsnivå är tilltänkt att endast delvis tillgodoses via 

riksnormen och resterande bedömningar ska sedan göras på kommunal nivå i individuella 

bedömningar av skäligheten. Ett exempel där kommuner har olika regler gällande rimliga 

kostnader är boendet. Beslut kring vad som anses som rimlig kostnad för en skälig 

levnadsnivå grundar sig i tre beslutsmatriser. Den första är nationella regelverket som ger 

ramar exempelvis i form av lägsta nivåer såsom riksnormen. Den andra beslutsmatrisen är 

olika lokala riktlinjer där grad av detaljstyrning exempelvis kan beslutas, och den tredje är 

handläggares handlingsutrymme (Salonen 2010). Generella statliga socialförsäkringar 

särskiljs ifrån behovsprövade kommunala socialbidrag, vilket Salonen (2010) menar utgör 
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exkludering av socialbidragstagare. Salonen (2010:79) betonar det såhär: 

 

Min analytiska poäng är att den retorik som genomsyrar olika officiella texter om 

välfärdsstatens ansvar och den enskildes rättigheter tydligt signalerar integrering och 

betydelsen av allas deltagande i samhällsgemenskapen, tycks kontrastera mot den praktik 

som hanterar socialbidraget såväl på en nationell som på en lokal nivå   

            

4. Tidigare forskning 
 

I kommande stycke presenteras tidigare forskning som vi har valt att använda oss av i 

analysen av vårt material. Tidigare forskning redovisas utifrån två rubriker där vi först 

behandlar ekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. I andra stycket ligger fokus på 

sociala insatser för våldsutsatta kvinnor.   

 

Våldets inverkan 
 

Trygged, Hedlund och Kåreholt (2014) betonar vikten av att inom socialt arbete se till 

ekonomiska aspekter av att vara en våldsutsatt kvinna. Forskare menar att våld i nära relation 

inte enbart bör ses som ett individuellt problem utan snarare som ett problem på kommunal 

och statlig nivå då det är många medborgare som blir involverade (Adams, Sullivan, Bybee & 

Greeson 2008; Anderson & Saunders 2003; Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 2007; 

Trygged et al. 2014). Adams et al. (2008) påvisar att nästintill alla kvinnor som blivit 

våldsutsatta har varit ekonomiskt utnyttjade i sina förhållanden och att ekonomisk utsatthet 

även är en vanlig följd av att leva i en våldsam relation. Ekonomiskt våld som mannen utövar 

är enligt Trygged et al. (2014) en vanlig komponent för att inneha kontroll över sin partner. 

Studier visar att våld i nära relation kan ha inverkan på kvinnors ekonomiska kapacitet och 

hälsa flera år efter en separation på grund av att de ofta är låginkomsttagare och har sämre 

löneutveckling. Samt att de i högre grad har svårt att behålla en anställning och därför har 

större behov utav insatser ifrån välfärdsstaten jämfört med kvinnor som inte är våldsutsatta 

(Adams et al 2008; Anderson & Saunders 2003; Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 2007; 

Trygged et al. 2014). Moe och Bell (2004) framhäver vikten av sin forskning då den visar att 

våldets konsekvenser även drabbar kvinnor som har utbildning eller anställning och inte 

enbart fattiga eller lågutbildade kvinnor. Anderson och Saunders (2003) samt Moe och Bell 
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(2004) är eniga om att forskning som genomförts kring våldsutsatta kvinnor främst inriktat sig 

på låginkomsttagare eller bidragstagare som redan är ekonomiskt utsatta. Våld i nära relation 

har kommit att diskuteras som ett problem på folkhälsonivå i Sverige (Trygged et al. 2014) 

och forskare kritiserar brist på politiska riktlinjer samt långsiktiga perspektiv för att 

våldsutsatta kvinnor ska kunna bli självförsörjande (Anderson & Saunders 2003; Lindhorst et 

al. 2007; Moe & Bell 2004; Trygged et al. 2014). Sanders et al. (2007) konstaterar att fokus 

inte ligger på långsiktiga lösningar och föreslår att socialarbetare ska erbjuda våldsutsatta 

kvinnor finansiellt relaterade insatser och hänvisa till program för ekonomisk utbildning. För 

att öka deras kunskaper och ge ökad självständighet som på sikt ger ekonomisk trygghet. 

Kvinnor som lämnar våldsutsatta relationer har ofta otillräckligt med personligt stöd och olika 

stödjande strategier kan vara av yttersta vikt vid avslutandet av en relation (Kimerling & 

Baumrind 2004). Moe och Bell (2004) beskriver att behovet av stöd som våldsutsatta kvinnor 

behöver för att bli självständiga kan vara i form av exempelvis utbildning, sysselsättning eller 

stöd med att få en bostad. De menar att arbetsgivare kan verka som en viktig del av stödet 

exempelvis genom att omplacera kvinnor inom företaget de arbetar på, för att hon ska kunna 

fortsätta arbeta och därmed behålla sin inkomst för att klara sin försörjning.  
 

Sociala insatser 
 

Kimerling och Baumrind (2004) menar att våldsutsatta kvinnor i större utsträckning, än 

kvinnor som inte är utsatta för våld, ansöker om försörjningsstöd i USA. Välfärdsstatens 

konstruktion är av stor vikt för våldsutsatta kvinnor eftersom de hänvisas till statliga 

försörjningssystem vid ekonomiska problem (Adams et al. 2008; Anderson & Saunders 2003; 

Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 2007; Trygged et al. 2014). Trygged et al. (2014) menar 

att våldsutsatta kvinnor vid en separation oftast har otillräckliga personliga resurser och de 

betonar att den svenska socialtjänsten är en instans som behöver göra mer för att nå ut till 

separerade misshandlade kvinnor och stödja deras behov. Salonen (2010) ser en förändring i 

svenska socialtjänstens syfte, han menar att systemet blir alltmer belastat och i större 

utsträckning får täcka upp där andra välfärdssystem brister. I amerikansk forskning kritiseras 

många instanser som möter våldsutsatta kvinnor för att vara kränkande och kategoriserande. 

Den nuvarande välfärdspolitiken i USA beskrivs även erbjuda ett minimalt skydd och tjänster 

till våldsutsatta kvinnor (Laakso & Drevdahl 2006). Postmus (2004) menar att det 

amerikanska välfärdssystemet karaktäriserar bidragstagare som lögnare, vilka är ute efter 

största möjliga ersättning. Brandwein och Filano (2000) samt Postmus (2004) menar att 
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konsekvenser av att sociala system ska verka avskräckande gör att våldsutsatta kvinnor ber 

om hjälp i mindre utsträckning. En annan rädsla som uppstår hos kvinnorna är deras barn ska 

tas ifrån dem. Istället för att utsätta våldsutsatta kvinnor för ytterligare kränkningar och krav 

då de redan lever under svår stress efterfrågar Laakso och Drevdahl (2006) ett gott bemötande 

från socialarbetare. 

 

Salonen (2010) menar att god handläggning likställs med restriktiva och försiktiga 

bedömningar av ansökningar utöver riksnorm. Salonen menar att restriktivitet är 

eftersträvansvärd då ambitionen för socialarbetare ska vara att få socialbidragstagare att lämna 

systemet. I sin avhandling beskriver Ulmestig (2007) Sveriges välfärdssystems funktion i 

förhållande till socialt utsatta individer. Ulmestig belyser att lokala skillnader i 

försörjningssystem leder till en försvårad förutsägbarhet och jämförbarhet för 

socialbidragstagare. Det menar han får konsekvenser gällande bedömning av rätt till 

socialbidrag samt att dess villkor ser olika ut beroende på kommunalt huvudmannaskap.  

 

Westerstrand (2010) utgår i sin studie ifrån att språket har en betydelse för synen på sociala 

problem. Westerstrand anser att våld i nära relation bör benämnas som mäns våld mot kvinnor 

för att synliggöra problemets omfattning och rådande könsmaktsordning som genomsyrar 

samhället. Benämningen mäns våld mot kvinnor behövs för att kunna se bortom traditionella 

orsaksförklaringar av våld i nära relationer såsom kulturella eller sociala avvikelser.  

Ljungwalds (2011) studie inriktar sig på språkets betydelse då hon knyter an till 

socialtjänstlagen, vilken våldsutsatta kvinnor omfattas av. I studien menar Ljungwald att 2001 

års reform, vilken klassificerade våldsutsatta kvinnor som brottsoffer i en egen paragraf 

(§5.11 Socialtjänstlagen), som en politisk handling utan egentlig verkan. Med det menar 

Ljungwald att reformen med ny benämning på våldsutsatta kvinnor som brottsoffer ställer 

regeringen i god dager då de till synes gör en insats för våldsutsatta kvinnor men i praktiken 

betyder inte förändringen något. Detta eftersom våldsutsatta kvinnor sedan tidigare omfattas 

av socialtjänstens övergripande ansvar för utsatta individer.  
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5. Teoretiska perspektiv 
 

I denna del utav uppsatsen beskriver vi de teoretiska begrepp och perspektiv som vi valt att 

använda vid analysen av vårt resultat. Vi har i vår studie valt att se omvärlden som en social 

konstruktion och med det som utgångspunkt har vi valt begreppet diskurs. Att utgå ifrån att 

det inte finns en ”sanning eller verklighet” anser vi vara relevant för vår studie då både vi som 

forskare samt statliga företrädare är delaktiga i konstruktionen av sociala problem genom vår 

framställning. Socialkonstruktivismen menar att kunskap inte avspeglar verkligheten utan är 

en diskursiv konstruktion, och att makt utövas i form av konstruerande av diskurser och dess 

gränser (Winther, Jørgensen & Philips 2000). 

 

Konstruktion av sociala problem 
 

Sociala problem är ständigt föränderliga och sociologen Fauske (1997) betonar vikten av att 

se sociala problem ur en socialkonstruktivistisk ansats eftersom problemets definition då 

avspeglar den rådande allmänna uppfattningen. Utifrån en socialkonstruktivistisk ansats 

konstrueras sociala problem genom de praktiker och begrepp som samhället använder sig av 

för att beskriva dem, och det är problemets definition som i sin tur får myndigheter att agera. 

Hacking (2000, 19) betonar att ”[…] den primära användningen av social konstruktion varit 

att öka medvetenheten” och menar att det viktiga inte är att förklara vad socialkonstruktivism 

är utan vad den gör i form av olika framställningar. Vivienn Burr (2003) sammanfattar 

socialkonstruktivismens grundläggande antaganden enligt följande premisser: 

 

• Verkligheten är en produkt av vår kategorisering och därmed inte en objektiv 

sanning 

• Verkligheten och vår världsbild är föränderlig samt kulturellt och historiskt präglade 

i form av att vi genom vårt agerande bidrar till konstruerandet 

• Kunskap om vad som är ”rätt” skapas och upprätthålls genom konflikt och 

konsensus via sociala processer 

• Olika sociala världsbilder påverkar vårt agerande och därmed får konstruerande av 

kunskap sociala konsekvenser 
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Traditionellt används språk som en reflektion av världen, vilket är kopplat till antagandet att 

en sanning därigenom framställs och bärs upp. Inom socialkonstruktivism är språket centralt 

och teorin menar att ingenting existerar utan relationer, eftersom meningsskapande sker först i 

interaktion mellan människor (Gergen 2009). Foucault menar att individer tillskriver sig makt 

genom språket i form av att skapa kategorier och begrepp. Foucault belyser att makt inte 

enbart består av lagar och förordningar utan betonar att makt finns i alla relationer. Han 

påtalar att makt är spridd över olika sociala praktiker och inte innehas av specifika agenter 

som utövar makt i förhållande till passiva subjekt. Vissa grupper tar sig dock rätten att veta 

eller vara i position att uttala sig om vad som är ”sant”, vilka Foucault benämner som 

disciplinära regimer. Foucault menar att dolda motiv ofta ligger bakom redogörelser om 

“sanningar”, men att många individer söker efter ”sanningar” att hålla sig fast vid och lever 

sina liv utan att ifrågasätta saker i sin vardag. Att individer inte ifrågasätter rådande normer 

bidrar till att ”sanningar” i form av subjektiv kunskap accepteras och implementeras. Det sker 

med hjälp av institutioner då de använder, omskriver och fördelar dessa ”sanningar” (Nilsson 

2008). 

 

Foucault (1970) menar att samhället består av maktrelationer och olika subjektivitetsformer 

som alla är inbegripna i maktens nät. Alla subjekt påverkas av rådande maktförhållanden i 

samhället i form av att vi består av strukturer, vilket innebär att samhället bidrar till att skapa 

de subjekt vi är genom dess rådande strukturer. Det viktigaste för subjekt, är enligt Foucault, 

att skapa strategier för att hantera de förändringar det innebär att påverkas av rådande 

maktstrukturer. Foucault menar att dessa strukturer kommer till uttryck i form av att språket 

talar genom individen och inte tvärtom, vilket innebär att diskurser och strukturer uttrycks 

genom vad individer/subjekt säger. Foucault menar att det innebär att bilden av oss själva som 

subjekt är en “sanning” skapad av diverse maktsystem samt att såväl subjekt som relationer 

mellan subjekten skapas diskursivt (Nilsson 2008). Att ändra betydelser och dess innebörd 

påverkar de rådande strukturerna men världen består enligt Winter-Jørgensen och Phillips 

(2000) av subjektivt begränsade möjligheter, vilket innebär att förändringar av betydelser till 

stor del sker i form av kollektiva processer. Dock betonar Foucault att subjekt inte är passiva 

mottagare utan högst delaktiga i konstruktionen av världen. Foucault (1993) menar att makt 

och kunskap är sammankopplat genom att kunskap är en produkt av maktimpregnerade 

praktiker. När man väljer att studera världen utifrån diskurser är det inte en neutral avspegling 

av omvärlden man är ute efter utan forskaren innehar en aktiv roll i skapandet (Winther-

Jørgensen & Philips 2000). Foucault menar att forskare gör anspråk på ”sanningen” i form av 
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kunskapsproduktion och kunskapen sprids via utbildning, socialpolitik samt media. Kunskap 

bidrar till att skapa samhällets förutsättningar och dessa förutsättningar har en inverkan på 

individers syn på sina handlingsmöjligheter och möjliga förändringar. Utifrån såväl Foucault 

som en socialkonstruktivistisk ansats så existerar ingen konstant verklighet eller objektiv 

kunskap, men det råder en allmän uppfattning om verkligheten vilket innebär att verkligheten 

konstrueras utifrån hur vi tänker om den (Nilsson 2008).  

 

Diskurs 
 

Diskurser är en social konstruktion vilket innebär att de tillskrivs olika mycket makt och har 

olika stor betydelse. I ett samhälle såväl produceras samt existerar en mängd olika diskurser 

och Foucault (1970) menar att det är diskurser som ger gränser till vad som anses 

meningsfullt. Foucault anser även att makt innebär att skapa rådande diskursers innehåll samt 

bestämma dess gränser och därigenom skapa vår sociala omvärld. 
 

Jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång 

kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer 

vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och 

att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet (Foucault 1993:7) 

 

Foucault (1970) ser makt som produktiv och inte konstant vilket innebär att makt i sig är med 

och skapar diskurser, skiljer dem åt via gränsdragning samt skapar relationer mellan dem. 

Han menar att flera motstridiga diskurser opererar i samma terräng och för en kamp om rätten 

att få inneha rådande definition. Foucault (1993) menar att det centrala med maktbegreppet är 

att se till hur sanningar skapas i diskurser och vilka konsekvenser acceptans av en sanning kan 

innebära. Makten är föränderlig, den styr vår kunskap, hur vi kategoriserar oss i förhållande 

till andra och är såväl vad som begränsar människan men också den positiva 

möjlighetsbetingelsen, enligt Foucault (1970). På så vis avgränsar makten alternativ men 

skapar samtidigt en social ordning och är såväl produktiv som begränsande (Winther-

Jørgensen & Philips 2000). Det medför att diskursers struktur endast är av tillfällig karaktär 

samt att dess makt varierar. Diskurser existerar på olika nivåer: de som uttalas och därefter 

försvinner samt de som ”[…]är sagda, förblir sagda och återstår att säga” (Foucault 1993, 16), 

vilket exempelvis är juridiska eller religiösa texter. 
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Politiska diskurser tar Foucault (1993) upp som de mest uteslutande och komplexa diskurser 

på grund av att begär och maktaspekten i dessa är synliga. I politiska diskurser synliggörs inte 

enbart maktsystem man strider om utan även begär efter makt man vill erövra. Winther-

Jørgensen och Philips 2000) menar att politiska diskurser har andra diskursiva regler än 

övriga diskurser. Det bidrar till att kunskap som framställs i dessa i högre utsträckning 

ifrågasätta och diskuteras, vilket kan medföra nya perspektiv på konkreta 

samhällsförhållanden. Genom att flytta något från det tysta, objektiva samt självklara till det 

politiska bidrar till att uppfattningar blir potentiella föremål för diskussion och därmed kritik 

och förändring. Trots Foucaults tydliggörande att makten inte innehas av någon suveränitet 

såsom stat så förnekar han inte att det finns strukturella maktförhållanden, men betonar att 

dessa är beroende av maktrelationer på lägre nivå för att uppnå effektivitet. Han påtalar att 

fokus inte ska ligga på de strukturella maktförhållandena på grund av att det då finns risk att 

processer som möjliggör maktkoncentrering hamnar i skymundan. Foucault menar att statlig 

styrning förut handlade om att generera en välfärdsstat som minimerar sociala problem, men 

nu kommit att inriktas på att reglera ordningsproblem i form av riskminimering samt 

producerande av självstyrande subjekt. Han påtalar dock även att “[...]staten är en effekt eller 

kodifiering av de maktrelationer som möjliggör den”(Nilsson 2008, 84), vilket betonar det 

subjektiva ansvaret. 

 

6. Metod 
 

I metoddelen presenteras våra metodologiska utgångspunkter, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, analysmetod, metoddiskussion, studiens validitet, reliabilitet generaliserbarhet 

samt vilka etiska överväganden vi som forskare ställts inför. Det redovisas tillsammans med 

vilka konsekvenser våra val har inneburit för studiens resultat. 

 
Metodologiska utgångspunkter 
 

För att sätta empirin i ett sammanhang har vi använt ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Ontologiskt är utgångspunkten att kunskap är något som uppstår i relationen mellan 

människor. Socialkonstruktivism som teori härstammar från en postmodern 

vetenskapstradition vilken inriktar sig på att granska perspektiv som inte tidigare har 

uppmärksammats. Det som är viktigt att nämna är att postmodernism mer handlar om att 
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kritiskt förhålla sig till något än en ren vetenskapsteoretisk tradition (Thomassen 2007). Valet 

av att ha socialkonstruktivism som metodologisk utgångspunkt har inneburit att vi i vårt 

sammanställande av empiri har innehaft ett kritiskt förhållningssätt. Vi har därmed ifrågasatt 

vår empiri under resultatsammanställning samt analys och vi ser inte vårt resultat som en 

heltäckande bild av hur statliga företrädare framställer våldsutsatta kvinnors 

privatekonomiska perspektiv.    

 

Datainsamlingsmetod   
 
I studien har vi använt oss av kvalitativ metod för att se till hur statliga företrädare framställer 

våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser. För att besvara studiens 

forskningsfrågor valde vi att kombinera innehållsanalys samt semistrukturerade elitintervjuer. 

Innehållsanalysen gjordes på statliga offentliga utredningar och propositioner samt 

transkriberingen utav våra intervjuer. Kombinationen av metoder benämns som triangulering, 

vilket bidrar till kunskapsutveckling samt att öka studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne 

2011; Trost 2010). Då Larsen (2009) menar att alla metoder har svagheter och genom att 

använda flera metoder kan svagheter vägas upp av starka sidor hos de andra metoderna. 

Innehållsanalys beskrivs som en metod som är lämplig för att analysera större material och 

det är det tillvägagångssättet vi har valt att använda oss av i analysen av vårt transkriberade 

material samt statliga offentliga utredningar (SoU) och propositioner (Prop.) Boréus och 

Bergström (2012) beskriver innehållsanalys som en metod där ingenting räknas eller mäts 

utan fokus ligger på vilka termer som används och vilken betydelse de får. 

 

Intervju som metod framställs som den mest använda metoden att samla in data och den anses 

vara speciellt användbar för att fånga upp respondentens egna erfarenheter och på så vis samla 

in kunskap om sociala förhållanden (Doody & Noonan 2013;Zetterquist & Ahrne 2011). Då 

intervjupersonerna är statliga företrädare vilka innehar en politisk maktposition räknas 

intervjuerna till det som Zetterquist & Ahrne (2011) och Kvale & Brinkman (2014) benämner 

som elitintervju. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att vi använde oss av öppna 

frågor för att inte styra respondenterna uttalanden utan ge dem utrymme att beskriva sina 

upplevelser (Zetterquist & Ahrne 2011). Exempel på öppna frågor från vår studie: Hur 

kommer du i kontakt med frågor gällande våldsutsatta kvinnor? Vilka problem finns det med 

våld i nära relationer? Hur ser du på orsakerna till våld i nära relationer? 
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Urval  
 

Våld i nära relation är det begrepp som vi genomgående i studien har valt att använda oss av 

och där inkluderar vi även begreppet mäns våld mot kvinnor. I studien är empirin delvis 

hämtad från statliga offentliga utredningar och propositioner som är gjorda mellan åren 1995 

till 2014. Anledningen till vårt val av år är på grund av att år 1995 var ett betydande årtal i 

kampen om kvinnors rättigheter eftersom våld mot kvinnor definierades som ett av de tolv 

kritiska områden som står i vägen för jämställdhet (FN:s deklaration 1993). I samband med 

världskonferensen tillkallades i Sverige en kommission med uppdrag att ur ett 

kvinnoperspektiv göra en överblick över frågor gällande våld mot kvinnor samt ge förslag på 

åtgärder (SoU 1995:60) och ämnet gavs därigenom ett större utrymme på den politiska 

agendan. Vi anser det även av vikt att se till nuvarande framställning av våldsutsatta kvinnors 

ekonomiska konsekvenser för att därigenom synliggöra rådande situation. För att uppnå syftet 

med studien så har vi gått igenom ett omfattande område av statliga utredningar samt 

propositioner (Tabell 1) och utav dem har urvalet gjorts i form av att endast ta med de som 

berör privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. Urvalet gjordes i form av att i 

utredningar samt propositioner leta efter ekonomiska konsekvenser av våld i nära relation som 

kunde kopplas till våldsutsatta kvinnors privatekonomi. Vi har valt bort propositioner samt 

statliga utredningar som bland annat behandlar våld i homosexuella relationer, hedersrelaterat 

våld, våld mot barn och våld ur ett sjukvårdsperspektiv för att endast fokusera på 

privatekonomiska konsekvenser utav våld i nära relation. Vårt slutliga urval består av två 

propositioner och fem statliga offentliga utredningar och presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Urval av SoU och Prop. 

SoU 1995:60 Kvinnofrid 

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 

SoU 2004:121 Slag i luften– En utredning om myndigheter, mansvåld och makt 

SoU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser– Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

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

SoU 2014:49 Våld i nära relationer– en folkhälsofråga 
SoU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld–Utvärdering av regeringens satsningar 
2010–2014 
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I valet av intervjupersoner är de flesta respondenterna utvalda efter att ha medverkat i SoU 

2014:49 och 2014:71. Urvalet är gjort eftersom utredningarna är gjorda i nutid och anses 

kunna ge en uppdaterad bild av våldsutsatta kvinnors situation. Respondenterna är strategiskt 

utvalda och kategoriseras till det som Bryman (2011) kallar för målinriktat urval. Genom att 

vi följde en rekommendation från utvald respondent gällande val av intervjuperson är urvalet 

även präglat av det Ahrne och Svensson (2011) benämner som ett snöbollsurval. Två 

särskilda utredare samt tre sakkunniga inom ämnet våld i nära relation på 

Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. En konsekvens av 

hur vi har valt att presentera statliga företrädare i vår studie medför att de kan identifieras av 

allmänheten. Vårt val att kombinera två informationskällor i form av intervjuer samt 

propositioner och statliga utredningar medför konsekvensen att vår studie blir mer tillförlitlig. 

 

I valet av intervjupersoner är de flesta respondenterna utvalda efter att ha medverkat i SoU 

2014:49 och 2014:71. Urvalet är gjort eftersom utredningarna är gjorda i nutid och anses 

kunna ge en uppdaterad bild av våldsutsatta kvinnors situation. Respondenterna är strategiskt 

utvalda och kategoriseras till det som Bryman (2011) kallar för målinriktat urval. Genom att 

vi följde en rekommendation från utvald respondent gällande val av en intervjuperson är 

urvalet även präglat av det Ahrne och Svensson (2011) benämner som ett snöbollsurval. Vårt 

val att intervjua statliga företrädare i form av sakkunniga i ämnet våld i nära relation på 

departementen samt sakkunnig företrädare i ämnet från Länsstyrelse samt Socialstyrelse 

motiveras genom att dessa individer är högst delaktiga i framställningen av våld i nära 

relation på nationell nivå.  De tre intervjuade sakkunniga från departementen har även olika 

infallsvinklar angående våld i nära relation eftersom Justitiedepartementet främst har ansvaret 

för frågor gällande rättsväsendet och brottsoffer, Socialdepartementet har ansvar för 

socialtjänsten och Utbildningsdepartementet (vid tillfället intervjuerna skedde) för 

jämställdhetsfrågor. De olika ansvarsområdena relaterat till våld i nära relation gör att studien 

ges ett mer omfattande perspektiv på det sociala problemet. Vi anser även att särskilda 

utredares medverkan bidrar till en än mer omfattande bild av våld i nära relation, eftersom de 

är externa utredare utan direkt koppling till ett departement. En konsekvens av hur vi har valt 

att presentera statliga företrädare i vår studie medför att de kan identifieras av allmänheten. 
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Genomförande 
 

I arbetet med att få tag i respondenter fick vi ringa Regeringskansliets och Socialstyrelsens 

växel för att nå de personer vi inte hittade direktnumret till. Harvey (2011) menar att det är av 

vikt att ha en öppenhet gentemot elitrespondenter för att vinna deras förtroende. För att 

uppfylla det berättade vi vid första kontakten att vi är två socionomstuderande vid lärosätet 

Linnéuniversitetet som kontaktade dem i deras roll kopplat till våld i nära relation. Vi delgav 

att studien är en kandidatuppsats, dess syfte samt hur lång tid intervjun skulle ta. Den 

informationen är också något som framgick i det informationsbrev (Bilaga 2) som vi senare 

skickade till våra intervjupersoner. Innan intervjuerna utformade vi en intervjuguide (Bilaga 

3) som bifogades tillsammans med informationsbrevet. För att respondenterna skulle känna 

sig bekväma vid intervjutillfället fick de besluta vart vi skulle mötas. Tre av intervjuerna 

genomfördes på respondenternas kontor, en på ett fik och den sista intervjun gjordes över 

telefon. Harvey (2011) menar att telefonintervju är det bästa alternativet när respondenten inte 

har tid att ses ansikte mot ansikte och att föreslå en telefonintervju visar på att forskaren är 

flexibel. Vi medverkade båda två vid alla intervjutillfällena och alla samtal spelades in och vi 

försäkrade oss inför varje intervju att det gick bra för respondenten att vi använde oss av 

diktafon. För att motverka störningsmoment vid intervjun på fiket valde vi strategiskt det bord 

som var mest avskilt från mängden och vi var noga med att placera diktafonen nära 

respondenten så att omgivningen inte skulle överrösta samtalet. Vi hade i förväg testat 

diktafonen och varken då eller när vi sedan transkriberade materialet har det uppstått något 

problem eller att upptagningen skulle vara dålig. Transkriberingen i denna studie är gjord i 

linje med det som Ahrne och Zetterquist (2011) kallar för vanlig utskrift, vilket innebär att 

intervjuuttalandena är utskrivna i sin helhet där varje ord med omsorg har transkriberats. För 

att få fram relevant tidigare forskning samt artiklar till metodkapitlet har vi använt oss av 

databasen Onesearch där sökningar gjordes med hjälp av sökorden economic abuse, domestic 

violence, battered women, welfare, violence against women, intimate partner violence, elite 

interviews, conducting interviews, crime victims och social structures. Arbetsfördelningen i 

vår uppsats har varit i form av att Josefine främst fokuserat på metodkapitlet, Sanna på 

teorikapitel samt tidigare forskning och resterande delar har vi suttit med tillsammans. 

Självklart är vi båda ansvariga för allt som skrivits i uppsatsen och den slutliga versionen av 

uppsatsen har vi gjort tillsammans. 
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Analysmetod  
 

Studiens innehållsanalys baseras på statsvetaren Ulf Mörkenstams (Boréus & Bergström 

2012) analyssätt. Metoden går ut på att forskare kodar sitt material utefter begreppen problem, 

orsak och lösning, vilket blir metodens grundstomme. I denna studie innebär det att 

analysnyckeln ger en överblick över vilka problem som presenteras gällande våld i nära 

relation, vilka orsaker som anges till våld i nära relation och vilka lösningar som föreslås till 

våld i nära relation. Bergström och Boréus (2012) menar att politik oftast syftar till att 

formulera mål och användandet av vår analysnyckel blir viktig vid synliggörandet av statliga 

företrädares framställning av det sociala problemet, dess orsak och lösning. Analysverktyget 

har fungerat som ett filter som placerats på det transkriberade materialet och utvalda 

propositioner samt statliga utredningar. Utifrån kodningen så lyftes problem orsak, lösning 

som kunde kopplas till privatekonomiska konsekvenser ut och de resterande koderna som inte 

var relevanta för studiens syfte sorterades bort.  Utifrån vårt kodade material kan vi se att 

några teman framträder tydligare än andra och dessa har vi med hjälp av vår teori 

sammanställt i form av tre diskurser: dessa har vi valt att benämna med 

jämställdhetsdiskursen, socialtjänstdiskursen, och tystnadsdiskursen.   

 

Metodologiska överväganden 
 

Valet att använda oss av kvalitativ innehållsanalys av propositioner samt utredningar anser vi 

vara motiverat i form av att vi kunde överskåda vad som faktiskt angavs som problem, orsak 

samt lösning till våld i nära relation, med fokus på privatekonomiska konsekvenser för 

våldsutsatta kvinnor i texterna. Vi kunde även använda oss av innehållsanalysen då vi 

sammanställde resultatet av våra intervjuers transkribering. Valet av dessa metoder medförde 

att vi valde bort andra metoder såsom exempelvis narrativ metod, vilket medförde att vi 

endast såg till det skrivna eller talade ordet. Vi såg därmed inte till vad som sas mellan rader, 

outtalade budskap eller gjorde egna tolkningar av vad som sagts och skrivits. Hade studien 

istället valts att göras i form av en kvantitativ innehållsanalys hade resultatet blivit 

annorlunda, då fokus istället exempelvis varit på hur ofta statliga företrädare samt texter 

påtalat privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. En nackdel med att använda 

sig av kvalitativ innehållsanalys kan därmed tänkas vara att vi inte påtalar hur ofta 

propositioner samt utredningar påtalar privatekonomiska konsekvenser för kvinnor utsatta för 
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våld i nära relation. För vår studie ansåg vi det mer relevant att se till innebörden av orden än 

hur många gånger de upprepades. 

 

Vid urvalet av propositioner samt statliga utredningar valde vi bort ett flertal texter då vi inte 

ansåg de relevanta för vår studie då vi med hjälp av studiens syfte gjort avgränsningen till 

aspekten privatekonomiska konsekvenser för kvinnor utsatta för våld i nära relation. Det 

bidrog till ett bortfall av texter gällande andra aspekter av våld i nära relation såsom 

utredningar och propositioner gällande exempelvis hedersrelaterat våld. Denna avgränsning 

har gjorts för att förtydliga syftet med vår studie, då vi gjorde ett aktivt val att se till en aspekt 

av våld i nära relation. En utökning av studien i form av inkludering av alla propositioner 

samt utredningar gällande våld i nära relation hade gjort vår studie mer omfattande. På grund 

av tidsbrist valde vi att endast se till propositioner och utredningar som berörde aspekten 

våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser av våld i nära relation utan koppling till 

andra aspekter såsom våld i homosexuella relationer, hedersrelaterat våld, våld mot barn och 

våld ur ett sjukvårdsperspektiv. Det har påverkat vårt resultat i form av att alla propositioner 

och utredningar gällande våld i nära relation inte har inkluderats.  

 

Valet att använda semistrukturerade elitintervjuer anser vi motiverat då vi ville se till hur 

statliga företrädare i egen form framställde privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta 

kvinnor. Detta är av vikt då vi ville undvika tolkningar i så hög grad som möjligt i form av 

omskrivningar, vilket vi undvek då vi intervjuade personer som direkt varit delaktiga i 

aktuella utredningar. Genom att komplettera vår kvalitativa innehållsanalys av offentliga 

utredningar samt propositioner med semistrukturerade elitintervjuer kunde vi se till ett flertal 

statliga företrädares framställning av privatekonomiska konsekvenser för kvinnor utsatta för 

våld i nära relation i egen person. Intervjupersonerna gavs därmed möjlighet att komplettera 

vad som sägs i befintliga utredningar och propositioner. Därigenom kunde vi påtala 

framställningen av privatekonomiska aspekter och gavs möjlighet att ställa följdfrågor. En 

nackdel med att utföra semistrukturerade elitintervjuer är att respondenterna gavs stort 

utrymme att tala om vad de ansåg vara relevant i ämnet våld i nära relation. Därmed hade de 

en inverkan i intervjuernas fortlöpande och var aktiva konstruktörer av samtalet.  

 

Respondenterna gavs även på egen begäran information om kommande intervjufrågor i 

förväg, vilket gav dem en möjlighet att förbereda sig. Eventuell förberedelse och att statliga 

företrädare är vana att tala samt bli ifrågasatta medförde att trots följdfrågor kan 
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framställningen, av våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser av våld i nära 

relation, blivit påverkad av hur statliga företrädare vill framställa aspekten. Något som kanske 

inte hade blivit lika påtagligt vid ett annat metodval såsom strukturerade intervjuer eftersom 

respondenterna inte i lika hög utsträckning skulle ha getts möjlighet till att tala fritt. I valet av 

intervjupersoner diskuterade vi vilken nivå intervjuerna skulle göra och vi valde mellan 

kommunal och statlig nivå. Både av etiska skäl men även på grund av vårt syfte med studien 

så har valet att intervjua den utsatta individen inte varit ett alternativ. I övervägandet vid val 

av intervjupersoner resonerade vi att intervjuer med exempelvis kommunala tjänstemän skulle 

bidra till en analys av deras tolkning och inte nationella statliga företrädares faktiska 

framställning. Vid en längre tidsfrist hade antalet intervjuer kunnat utökas och studiens 

omfattning utökats. Något annat som också bör nämnas är att innan studiens start har vi som 

forskare inte någon relation till ämnet våldsutsatta kvinnor. Vi har varken tidigare fördjupat 

oss i ämnet på litterär väg eller genom arbete eller praktik och därmed är förförståelse 

ingenting som har styrt oss i vårt arbete. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Bryman (2011) menar att nackdelen med kvalitativ metod som att det inte går att mäta 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet i siffror. Bryman beskriver att validitet gällande 

kvalitativ metod innebär att forskaren verkligen undersöker det som är studiens avsikt att 

undersöka. Bryman (2011) menar att för en kvalitativ studie ska kunna uppnå en hög 

tillförlitlighet och trovärdighet behöver forskaren under arbetets gång fokusera på att tydligt 

beskriva och motivera sitt val av tillvägagångssätt. Att forskaren genom hela arbetet, på ett 

tydligt sätt redovisar hur de har gått tillväga för att nå de slutsatser som dragits. För att styrka 

studiens validitet har vi i metodkapitlet beskrivit hur vår forskningsprocess påverkat 

resultatet. Vi har beskrivit hur urvalet av intervjupersoner och texter i form av SoU och Prop. 

har gjorts vilket vi har redovisat i avsnittet Urval. Vi förklarar även vilken analysmetod vi har 

använt oss utav samt hur vi genom den har bearbetat data, vilket presenteras i avsnittet 

Analysmetod. Något som ökar studiens validitet och reliabilitet ytterligare är vårt val att 

använda oss av två metoder, så kallad triangulering. Vilket vi beskriver mer utförligt i 

avsnittet Datainsamlingsmetod.  

 

Bryman (2011) menar att en studies reliabilitet beskriver studiens pålitlighet och trovärdighet 

vilket mäts både utifrån teknisk utrustning samt människors medverkan och inverkan som 
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verktyg. Larsen (2009) menar att det inte är helt enkelt att påvisa hög reliabilitet i kvalitativ 

forskning.  Vi har tidigare konstaterat att vi inte har någon speciell förförståelse i ämnet vi 

valt att undersöka och därmed är det något som vi inte anser har påverkat studien. Den 

tekniska utrustning som vi använt oss utav i studien är diktafon som verkat som ett 

inspelningsinstrument och vilken vi anser har hållet en bra kvalité som vi beskriver närmare i 

det tidigare avsnittet Genomförande.  

 

Larsen (2009) beskriver att generaliserbarhet vid kvalitativ metod som något som oftast inte 

är tillförlitlig. Då vi i metodavsnittet utförligt beskriver vårt tillvägagångssätt är det möjligt 

för andra att få ett liknande resultat om de återskapar studien. Att det går att identifiera våra 

intervjupersoner ökar chanserna för att forskare ska kunna få liknande resultat om de skulle 

göra om studien. Det som talar för att kvalitativa studier är svårare än kvantitativa studier att 

reproducera, och även gör vår studie svår att identiskt göra om, är att det alltid ingår en viss 

tolkning från forskarens sida. 

 
Etiska reflektioner 
 

I forskning som berör människor finns det förhållningssätt reglerade i lagen om etikprövning 

(SFS 2003:460). Vi har valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav 

men på en punkt gällande respondenternas konfidentialitet avvikit från Vetenskapsrådets 

(2002) rekommendationer. 

 

Deltagare i studien har genom första kontakten samt ett informationsbrev (Bilaga 2) delgetts 

information gällande studiens syfte, deras uppgift i projektet och att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. Respondenternas samtycke till att delta i studien inhämtades 

muntligen vid vår första kontakt. För att använda vårt resterande material, SoU och Prop. 

behövdes inget samtycke då det räknas som offentligt material. I studien har vi valt att frångå 

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav, intervjupersonernas namn nämns inte i texten 

men vårt val av hur vi refererar till dem kan göra att de kan identifieras. Våra respondenter 

består av statliga företrädare vilka är vana vid att få frågor om sina åsikter i sin offentliga roll 

och vi har därför valt att göra ett avvikande från individskyddskravet. Respondenterna har fått 

information om att de kan identifieras i studien, de har före intervjuerna fått tillgång till 

intervjuguiden (Bilaga 3) och därmed anser vi att de har getts en chans att avböja/avbryta ifall 

de känt obehag för att delta.  Att delge informanterna om vilka frågor intervjun kommer att 
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innehålla är ingenting som Trost (2010) förespråkar då han menar att det kan styra 

intervjupersoners föreställningsvärld. Som vi nämnt tidigare i studien finns risken att 

respondenterna förberett sig för intervjun utifrån intervjuguiden vilket kan ha påverkat 

resultatet i form av att svaren vi fått vid intervjuerna varit inövade och inte spontana i den 

utsträckning som vi tänkt oss. Det är dock inget vi märkte någon tendens av. Vi anser valet att 

bifoga intervjuguiden till respondenterna ändå vara befogat då de tilltänkta intervjupersonerna 

var få och uttryckte en förfrågan om kommande intervjus innehåll. Vi ville inte riskera att 

någon tackade nej då vi liksom Kvale och Brinkman (2014) menar att det kan vara 

problematiskt att få till stånd intervjuer med personer på elitnivå.  

 

7. Resultat och analys 
 

Utifrån vår teori har vi valt att sammanställa vårt resultat samt analys i form av att konstruera 

tre olika diskurser gällande privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. Vilka vi 

har valt att kalla Jämställdhetsdiskursen, Socialtjänstdiskursen samt Tystnadsdiskursen.  

 

Jämställdhet och 
könsmaktsordningsdiskursen 
 

Vid intervjuerna med samtliga sakkunniga på departementen samt särskilda utredare har 

alla angivit brist på jämställdhet och könsmaktsordning som en orsak till varför kvinnor 

blir utsatta för våld i nära relationer. Sakkunnig på Utbildningsdepartementet tydliggör 

betydelsen av jämställdhetsdiskursen angående ekonomiska konsekvenserna för 

våldsutsatta kvinnor: 

 

[…] det är ju hela vår jämställdhetspolitik, att man skapar lika möjligheter för 

kvinnor och män för försörjning, att man skapar delmål och att man ska dela lika i 

det obetalda arbetet, det är ju så vi i Sverige jobbar med jämställdhetspolitiken. Att 

både kvinnor och män ska ha möjligheten att bilda, forma och att ta del av livet. 

[…]att man hamnar i en beroendeställning och att man tänker att en kvinna som har 

en egen försörjning troligtvis har större möjlighet till att lämna en destruktiv 

relation och inte sitta i en beroendeställning till den här personen, ofta mannen. 
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Även i propositioner samt statliga utredningar framställs brist på jämställdhet samt 

könsmaktsordning som en orsaksförklaring till våld i nära relationer. “Våldet är både ett 

uttryck för en könsmaktsordning och ett sätt att upprätthålla densamma” (SoU 2004:121,12). 

Utredningen betonar att våldets grundläggande problem bottnar i att kvinnor anses 

underordnade och män överordnade, vilket gör att våld i nära relation är en fråga om 

demokrati och människors lika värde (2004:121, 53-54). Redan i Prop. Kvinnofrid 

(1997/98:55, 20) anges bristande jämställdhet som en betydande faktor:  

 

Svenska kvinnor har också världens högsta förvärvsfrekvens och därmed goda 

möjligheter till egen försörjning. Både kvinnor och män har goda möjligheter att 

kombinera förvärvsarbete med ett aktivt föräldraskap. 

På många områden råder dock alltjämt obalans i maktförhållandet mellan könen. 

Det mest extrema exemplet på en sådan obalans är det våld som män riktar mot 

kvinnor. 

 

Sverige har på den internationella arenan varit framträdande i jämställdhetsfrågor och utsågs 

till världsmästare i jämställdhet år 1995 av FN (2004:121, 212). I utredningen (SoU 2004:121, 

212) återfinns kritik gällande den bristande politiseringen i Sverige kring könsrelationer och 

en av orsaker till det anses vara just Sveriges vilja att uppfattas som en redan jämställd nation. 

Våld i nära relation påtalas som ett lågprioriterat samhällsproblem och “Arbetet med mäns 

våld brister i kontinuitet, institutionalisering och politisering” (SoU 2004:121,17). Kvinnor 

och män ska ha samma rätt till att vara oberoende och få verka fullt ut som 

samhällsmedborgare, vilket även inbegriper att ha förmågan att kunna försörja sig själv. Såhär 

uttrycker sig sakkunnig på Socialdepartementet angående hur diskussionen ser ut kring 

våldsutsatta kvinnors ekonomiska konsekvenser på de olika departementen: 

 

Ibland krockar det, för de ser det som en jämställdhetsfråga och vi ser det som att 

det är en socialtjänstfråga, att det är en demokratifråga det gäller alla som drabbas 

av våld men sen kan jag ha diskussioner här på enheten och då tycker jag att man 

måste våga tala om att våld i nära relation drabbar kvinnor för man kan inte gömma 

sig bakom en helt neutral och framställa våld i nära relation som något som är helt 

jämlikt för det är det inte [...] 

 

Sakkunnig på Utbildningsdepartementet beskriver fenomenet enligt följande; ”Ja alltså om 

regeringen bestämmer att de vill sätta fokus på ett område, då påverkar ju det mängden av 
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uppdrag och åtgärder som ges under det här området och även hur man belyser frågan. Att det 

blir en politisk prioritetsfråga”. I SoU (2004:121, 223) sammanfattas  politiska processer som 

osynliggör mäns våld mot kvinnor såhär: 

 

• Mäns våld mot kvinnor bagatelliseras och förminskas [...]. 

• Mäns våld omformuleras från att handla om könsmakt till att gälla andra, mindre 

kontroversiella problem [...] 

• Mäns våld mot kvinnor görs till ett avgränsat avvikelseproblem eller ett problem som 

bara rör de Andra [...] 

• Mäns våld mot kvinnor sönderdelas: olika våldsformer hålls isär [...] 

• Mäns våld avpolitiseras och formuleras som ett konsensusproblem. Våldet framställs 

som en konfliktfri fråga som inte har med makt, intresse och politik att skaffa. 

 

Genom att inte politisera frågan kring mäns våld mot kvinnor, eller synliggöra dess reella 

omfång blir frågan vad SoU (2004:121, 224) kallar ett “ickeproblem”. För att det sociala 

problemet ska motverkas och förminskas krävs det att det får ta plats i såväl politiska 

diskussioner som specifik organisering samt som ett eget kompetensfält (SoU 2004:121, 224). 

SoU (2014:49, 45) menar på att det endast är symptomen som åtgärderna riktas till och inte de 

ursprungliga orsakerna till våld i nära relation. Även i SoU (2006:65, 234) menar att för att 

minska antalet nya fall av våldsutsatta kvinnor krävs det att ett primärpreventivt arbete sker 

och som SoU (2014:49, 351) skriver: 

 

Sett utifrån ett helhetsperspektiv är det ingen som tar ansvar för hela processen 

och att summan av olika insatser så småningom verkligen resulterar i en, 

i någon bemärkelse, bättre livssituation för den våldsutsatta. 

 

Utifrån Foucaults beskrivning av makten som produktiv är politiseringens betydelse av vikt 

vid framställningen av ett socialt problem (Gergen 2009). Genom att statliga företrädare 

framställer bristande jämställdhet som orsaksförklaring till våld i nära relation, är de även 

med och konstruerar definitionen av det sociala problemet. Detta i enighet med Foucaults 

beskrivning av skapandet som en del i ett maktutövande. I SoU (2006:65, 65, 260) har man 

som utgångspunkt att våld i nära relation bottnar i ett jämställdhetsproblem och att 

könsmaktsordning gör ett stort avtryck såväl på statlig som individnivå. Westerstrand (2010) 

påvisar att definieringen av det sociala problemet våld i nära relation medverkar till att 
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problemet hänvisas till en individuell nivå och att dess verkliga omfattning osynliggörs. Såhär 

uttrycker sig sakkunnig på Utbildningsdepartementet: 

 

Alltså problemet är ju att, det uppfattas ofta som en privat fråga våld i nära 

relationer, det är något som sker mellan två parter. Mäns våld mot kvinnor är ju 

olika delar såklart, men det handlar ju främst om att det är mellan två individer och 

att det är väldigt tabubelagt. Men det som vi är väldigt stolta över som ett resultat 

är att man lyfter frågan och vågar diskutera frågan. Det är ett resultat som vi här 

har haft som ambition att nå är att man just ska, att den ska lyftas från det privata 

till det offentliga 

 

Flertalet forskare (Anderson & Saunders 2003; Moe och Bell 2004; Lindhorst et al. 2007; 

Trygged et al. 2014) kritiserar bristen på politiska riktlinjer och forskning gällande långvariga 

konsekvenser för kvinnor ur ett ekonomiskt perspektiv. Ljungwald (2011) beskriver den 

reform som gjordes 2001, då våldsutsatta kvinnor fick benämningen brottsoffer och en egen 

paragraf i socialtjänstlagen, som en form av politisering. Detta eftersom hon menar att 

regeringens handling inte fick någon effekt i praktiken för våldsutsatta kvinnor men ändå gav 

frågan mer uppmärksamhet.  Trygged et al. (2014) menar att välfärdsstatens konstruktion är 

av stor betydelse för våldsutsatta kvinnors val att förändra sin situation eftersom de redan är 

en ekonomiskt utsatt grupp. Utifrån Trygged et al. (2014) är statens avpolitisering av våld i 

nära relation av stor vikt, eftersom välfärdsstaten spelar en stor roll i många våldsutsatta 

kvinnors liv. En förminskning av det sociala problemet på statlig nivå kan utifrån forskning 

ge konsekvenser på individuell nivå för våldsutsatta kvinnor, exempelvis i form av vilka 

insatser som erbjuds. Makt är med och konstruerar vår sociala omvärld i form av att skapa 

diskursers innehåll och Foucault (1970) menar att motstridiga diskurser opererar i samma 

terräng och för en kamp om rätten att inneha rådande definition. För att kunna analysera hur 

våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser framställs av statliga företrädare är det 

av vikt att se till i vilket sammanhang de diskuteras.  

 

 

Jämställdhetsperspektivets mer framträdande roll 
 

Under åren 2007-2010 hade den sittande regeringen våld i nära relation som det mest 

prioriterade området inom jämställdshetspolitik, sett till både resurser och uppdrag. Flera 
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handlingsplaner arbetades fram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

samt våld i samkönade relationer (SoU 2014:71, 33). Sakkunnig på Justitiedepartementet 

menar att diskussionen om våldsutsatta kvinnor fått en alltmer framträdande roll i politiken:  
 

Det är en aspekt som dels har med samhällsförändringen att göra,  

nu är det ju mer naturligt att kvinnor ska arbeta lika mycket som män, de  

jämställdhetspolitiska delmålen och det jämställdhetspolitiska huvudmålet som 

togs år 2006, bara därifrån har ju riksdagen satt ner foten på ett annat sätt[...]  

 

Justitiedepartementet uttrycker i SoU (2014:49,19) att: ”våld i nära relationer bottnar bland 

annat i den ojämlika maktbalansen som finns mellan könen. […] Att åtgärda dessa 

systematiska skillnader i makt mellan kvinnor och män i samhället är viktigt”. Den aktuella 

SoU (2014:49,19) påtalar att det endast är symptomen som åtgärderna riktas mot och inte de 

ursprungliga orsakerna till våld i nära relation och att “Arbetet för ökad jämställdhet är en 

mycket central del i samhällets långsiktiga insatser mot våld i nära relationer”. Detta på grund 

av att våld i nära relation skapas ur en ojämlik könsmakt och därför av vikt att synliggöra 

systematiska maktskillnader i samhället. I utredningen (2014:49,48) står det även att 

problemet mäns våld mot kvinnor förstärks genom att det inbegriper flera departement och 

politikområden: “En bättre koordinering mellan i första hand kriminal-, jämställdhets, 

folkhälso- och socialpolitiken skulle därför sannolikt ge bättre förutsättningar för ett 

långsiktigt hållbart arbete mot våld i nära relationer”. I SoU (2006:65,260) definieras också 

våld i nära relation i grunden som ett jämställdhetsproblem. Att få våld i nära relation att 

upphöra är på förslag som ett delmål i jämställdhetspolitiken men för att nå målen krävs 

insatser från fler statliga aktörer. Utifrån Westerstrand (2010) så innebär 

jämställdhetsperspektivet att våld i nära relation synliggörs i högre utsträckning i form av att 

frågan får en väsentlig plats på den politiska agendan men även på grund av att fokus inte 

ligger på individuella faktorer. Såväl internationell (Anderson & Saunders 2003) som svensk 

våldsforskning (Westerstrand 2010) har en tradition av att definiera orsaker till våldsutövning 

i relation till social eller kulturell avvikelse. Detta bidrar till att individerna tillskrivs 

egenskaper, attribut och bilden som ges av våld i nära relation överensstämmer inte med det 

sociala problemets omfattning. Westerstrand (2010), liksom vår empiri, belyser vikten av att 

istället fokusera på könsmaktförståelse och dess betydelse för våld i nära relation. Det är 

viktigt för att det sociala problemet inte ska avpolitiseras, göras till ett avvikelseproblem och 

att en ny kunskap därmed kan produceras. Vilket kan bidra till en förändring av de 
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våldsutsatta kvinnornas situation, på grund av minskad stigmatisering och att samhället i 

större utsträckning tar ansvar.  Med utgångspunkt i Burrs (2003) teori om att vår världsbild är 

föränderlig samt kulturellt och historiskt präglad blir det av vikt att se till hur sociala problem 

synliggörs och framställs av statliga företrädare. Det innebär att vårt konstruerande av 

kunskap samt upprätthållande av den genom sociala processer i samhället resulterar i olika 

sociala effekter. Utifrån Burrs teori drar vi slutsatsen att man genom att synliggöra 

könsmaktsstrukturer samt brist på jämställdhet i samhället kan bidra till en förändring även 

för de våldsutsatta kvinnorna på individnivå.  

 

Språkets makt 
 

Att byta begreppet ”våld i nära relation” till ”mäns våld mot kvinnor” ger ett mer 

sammanhållet perspektiv där fokus hamnar på kategorierna man och kvinna. Bytet av begrepp 

tas upp i SoU (2004:121, 192-193) där man menar att språket i hög utsträckning osynliggör 

våldets aktörer samt förringar kopplingen mellan kön, våld och makt. Genom att gå ifrån att 

se det sociala problemet som en fragmenterad avvikelse till att synliggöra att våldet inte 

endast utövas av avvikare och förtydligar att “En könsmakts förståelse av mäns våld mot 

kvinnor är enligt direktiven, och i linje med den svenska regeringens officiella hållning” 

(2004:121, 64, 121, 123). Westerstrand (2010) anser att när man väljer att benämna våld mot 

kvinnor med våld i nära relation kan det uppfattas som ett motstånd mot en könsmaktsanalys 

av relationsvåldet, vilket gör att man döljer aktörerna bakom våldet. Westerstrand (2010) samt 

Foucault (1993) ser språket som en form av maktutövande. Foucault menar att makten i sig 

inte innehas av staten utan konstrueras i diskurser, vilka är ständigt föränderliga. Vilka 

orsaker som ses som allmänt vedertagna och som framställs av individer med stort 

maktinflytande har stor inverkan för de enskilda individerna. Utifrån att språket tillskrivs en 

central roll i det socialkonstruktivistiska perspektivet är det av vikt att se till statliga 

företrädares framställning gällande våld i nära relation. Att byta begreppet våld i nära relation 

till mäns våld mot kvinnor kan ha stor inverkan för synsättet på det sociala problemet. 

Vivienne Burr (2003) betonar att det vi kallar verkligheten är en produkt av hur vi konstruerar 

den genom vårt agerande och att detta får olika sociala konsekvenser. Det kan påverka vilka 

insatser som ges individen ifrån välfärdsstaten samt vilka resurser som tillhandahålls. 

Westerstrand (2010) menar att könsmaktsperspektivet bidrar till att man inte särskiljer olika 

typer av våld en kvinna kan utsättas för utan sammanför dessa och synliggör därmed våldet i 

högre utsträckning.  Hon menar att begreppet ”mäns våld mot kvinnor” även kan bidra till att 
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kategorisera kvinnan som utsatt. Foucault (1993) betonar vikten av att se till vilka 

konsekvenser accepterandet av en viss sanning innebär. Detta utifrån att sanning och kunskap 

inte existerar i något universellt format utan är en social konstruktion skapat i ett nät av 

maktrelationer och olika subjektivitetsformer. Statliga företrädare kan med hjälp av språket 

synliggöra ekonomiska perspektiv och privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta 

kvinnor, men det är något de väljer att inte göra för att istället fokusera på framställningen 

utav andra perspektiv.  

 

Diskussion  
 
Genom att ange könsmaktsordning och brist på jämställdhet som orsak till våldsutsatta 

kvinnors situation ges problemet en orsaksförklaring på samhällelig nivå. Exemplen är många 

och därför anser vi oss ha belägg för att en huvudsaklig orsak som framställs av statliga 

företrädare till våld i nära relation är könsmaktsordning och bristande jämlikhet mellan könen. 

Statliga företrädare utövar makt genom sin framställning i form av att konstruera en rådande 

definition.  Att könsmaktsordning framställs som en orsak till våld i nära relationer ger i sin 

tur sociala effekter för såväl samhället i stort som dess medborgare i form av att fokus riktas 

från individnivå till att behandla män som en kategori i sig.  Det kan medföra att individen i 

sig inte skuldbeläggs och fokus inte hamnar på att se till individuella brister, men män som 

kategori tilldelas ett större ansvar. Det kan medföra att man exempelvis börjar se till 

biologiska orsaksförklaringar. Statliga företrädares framställning av våld i nära relation bidrar 

till en kunskapsproduktion som får efterverkningar på många vis, såväl på samhällelig som 

individnivå. En förutsättning för statliga företrädares inverkan är dock att 

samhällsmedborgare accepterar deras framställning eftersom det är först då deras makt 

kommer till stånd och skapar en social ordning.  

 

Genom att lyfta frågan till det offentliga synliggörs det sociala problemet i högre utsträckning 

men även de samhälleliga strukturer som kan ha en inverkan på våldsutsatta kvinnors 

situation. Att se problemet ur ett könsmaktperspektiv kan bidra till att våld i nära relation blir 

ett mer omdiskuterat ämne och inte lika stigmatiserande. Trots att tidigare forskning betonar 

ekonomiska konsekvensers vikt för våldsutsatta kvinnor är det något som ges ett litet 

utrymme i statliga företrädares diskussion samt propositioner och statliga utredningar. 

Våldsutsatta kvinnors privatekonomiska situation har en stor inverkan ifråga om kvinnorna 

kan ta del av sina medborgerliga och demokratiska rättigheter. Ett bristande fokus på 
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våldsutsatta kvinnors privatekonomi är uppseendeväckande utifrån tidigare forskning, då 

Sverige anses vara en jämställd och demokratisk stat. Att synliggöra det sociala problemets 

omfattning blir viktigt eftersom män och kvinnor i Sverige har rätt till ett självständigt liv, 

vilket inbegriper förmågan att kunna försörja sig själv. 

 

Socialtjänstdiskursen 
  

Socialdepartementet har varit mest tongivande i denna diskurs, de har både genom SoU 

(2006:65, 229) samt Prop. (2006/07:38, 1, 13) föreslagit olika förtydligande av socialtjänstens 

ansvar gällande våldsutsatta kvinnor. I Prop. (2006/07:38, 1,13) föreslås ett förtydligande av 

socialtjänstens ansvar gälla de insatser för brottsoffer, främst våldsutsatta kvinnor och barn 

som bevittnat våld. Socialdepartementet konstaterar även att ekonomiskt bistånd är en vanlig 

insats för våldsutsatta kvinnor: ”Det kan exempelvis handla om beslut om ekonomiskt 

bistånd, hjälp med skyddat boende […]. Den utsatta kvinnan kan behöva hjälp på lång sikt 

och med flera olika insatser som behöver samordnas” (Prop. 2006/07:38, 32). Gällande frågan 

hur statliga företrädare tar våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser i beaktande 

är den externa utredarens citat talande: “Vi har ju inga konkreta förslag kopplade till den 

enskildes ekonomi och det är väl egentligen inom ramen för socialtjänsten har vi resonerat i 

betänkandet”. Att statliga företrädare anser att socialtjänsten ska vara den instans som ska ha 

ansvaret för våldsutsatta kvinnor framgår tydligt i empirin. Sakkunnig på 

Utbildningsdepartementet tydliggör att ekonomiskt bistånd tar hand om ekonomiska 

konsekvenser för våldsutsatta kvinnor: 

 

Alltså utgångspunkten är att vi har en socialtjänstlag som dessutom skärptes upp 

för ett antal år sedan att man ändrade från att man ska till att man bör ge stöd till 

utsatta kvinnor o deras barn och det är ju socialtjänstens uppgift att ge stöd främst 

och det ligger på kommunerna gentemot sina medborgare o invånare i kommunen  

 

Samtliga departement synliggör problematiska aspekter av att på statlig nivå hänvisa till 

kommuners självbestämmande, exempelvis beskriver SoU (2006:65:10) hur socialarbetare 

hänvisar till kommunens ansvar för brottsoffer i form av att Socialtjänstlagen (SoL 5:11) 

beskriver att socialtjänsten ”bör verka för”. Att hänvisa till paragrafen angående brottsoffer i 

stället för att utgå från kommuners skyldighet att hjälpa och stötta enligt SoL (§2a:2 § 3:1) 



 

27 
 

 

leder till att ”[...]insatser för våldsutsatta kvinnor ses som en prioriteringsfråga för kommunen 

och ger den möjlighet att förhandla bort ansvaret till förmån för andra frågor” (2006:65, 10). 

Ett annat problem som påtalas inom socialtjänsten är tidsbrist, vilket kan bidra till att 

helhetssynen får stå tillbaka när individer och familjer med mångfacetterade problem 

kategoriseras utifrån socialtjänstens olika enheter (SoU 2014:49, 45). Samordning efterfrågas 

då olika aktörer har olika förståelse och uppfattning kring hur våld i nära relation ska hanteras 

(SoU 2004:121, 217). Särskild utredare uttalar sig gällande lösningar för våld i nära relation: 

 

I vår utredning tittar vi nu på en möjlighet att ta hjälp utav en person som skulle 

försöka räkna på vad våldet kostar för vi tror att det krävs en långsiktighet i om vi 

ska förändra de här frågorna. Vägledningar föreskrifter liksom i all ära, jätteviktigt 

men jag tror också att det krävs liksom ett mer strukturerat långsiktigt arbete.  

 

Socialtjänstens fokusering på snabba resultat kan bidra till att åtgärderna som görs är en 

lösning på symptomen snarare än bakomliggande orsaker, vilket kan bidra till att ”[…] 

socialtjänstlagens mål att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet” (SoU 2014:49, 348) får stå tillbaka. 

Kvinnans ekonomiska resurser har stor betydelse för beslutet att lämna en våldsam relation 

(Adams et al. 2008; Anderson & Saunders 2003; Lindhorst et al. 2007; Moe och Bell 2004; 

Sanders et al. 2007; Trygged et al. 2014). Utifrån det perspektivet tillskrivs socialtjänsten en 

stor makt samt betydelse för våldsutsatta kvinnor då det är till denna instans statliga 

företrädare sätter sin tilltro och välfärdsstatens konstruktion blir viktig för de våldsutsatta 

kvinnorna (Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 2007). Salonen (2010) menar på att 

socialtjänsten och dess bistånd i allt högre grad får täcka upp för andra bristande 

välfärdssystem och att systemet blir alltmer belastat. Salonen påvisar att det svenska 

välfärdssystemet innehar en oförmåga att inkludera alla medborgare trots att officiella texter 

betonar vikten av individers delaktighet i samhällsgemenskapen. 

 

Utifrån kunskapsläget kan statliga företrädares inställning problematiseras, dels på grund av 

biståndssystemets ökade belastning men även på grund av att socialtjänstens insatser riktar sig 

till redan ekonomiskt utsatta individer (SoL § 4:1). Därigenom utesluts en del av de 

våldutsatta kvinnorna eftersom våld i nära relation existerar i alla sociala klasser och Moe och 

Bell (2004) påvisar i sin studie att våldets ekonomiska konsekvenser drabbar kvinnor såväl 

med som utan arbete. Anderson och Saunders (2003) efterlyser ett ökat fokus på kvinnor med 
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utbildning eller arbete i forskning kopplat till våld i nära relation. De menar att den bild som 

framställs sedan tidigare främst är baserad på låginkomsttagare eller bidragstagare. Det 

medför att våldsutsatta kvinnor som tillhör medelklass hänvisas till en lösning som inte är 

möjlig genom att socialtjänstens insatser är anpassad till individer utan förmåga att själva 

tillförsäkra sig en skälig levnadsnivå. Internationell forskning (Brandwein & Filiano 2000; 

Laakso & Drevdahl 2006) visar att mottagande av insatser från socialtjänsten kan upplevas 

som skamfyllt, bidra till stigmatisering och att ansökningsprocesserna kan vara svåra. En 

annan faktor som problematiserar statliga företrädares hänvisning till socialtjänsten för 

våldsutsatta kvinnor är enligt Postmus (2004) kvinnors rädsla av att förlora vårdnaden över 

sina barn när de lever i en våldsam relation.  

 

Kommunala olikheter 
 

Det kommunala ansvaret gällande våldsutsatta kvinnor är lagstadgat i SoL § 2:1: “Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.” I Prop. (1997/98:55, 36) betonar 

kommunernas stora frihet att själva välja hur man vill organisera sin verksamhet, arbeta och 

tillsammans med klienter se till vilka insatser samt tillvägagångssätt som på bäst sätt 

tillgodoser individens behov. Olikheter mellan kommuner angående biståndsbedömning 

återfinns även i SoU (2006:65, 126) genom redogörelsen av ”sparsamma och frikostiga 

socialtjänster”. Utredningen betonar kommunernas olikheter genom att påvisa kommuner som 

valt att ha en generös policy medan andra styrs av strikta budgetkrav, vilket skapar stora 

skillnader för individer som söker bistånd. Citatet från Prop. (1997/98:55, 38) belyser 

kommunernas arbete i frågan: 

 

Kommunerna har som tidigare nämnts stor frihet att organisera sin verksamhet, 

välja arbetssätt i samråd med den enskilde, utforma och välja de insatser och 

tillvägagångssätt som är bäst ägnade att tillgodose olika biståndsbehov.              

 

Utredningen (2006:65, 229) betonar att kommuners självstyre ska beaktas och tar därför inte 

fram förslag på hur man inom kommunal socialtjänst ska organisera arbetet. I citatet som 

följer från SoU (2006:65, 127) kan man utläsa att den sparsamma socialtjänsten är mer regel 

än undantag: 
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Handläggningen av det ekonomiska biståndet har blivit mer formaliserat 

och det görs färre individuella bedömningar. Riksnormen används strikt och det är 

svårt för den enskilde att söka och få hjälp som går utöver riksnormen. Kommuner 

antar dessutom ibland egna riktlinjer som gör handläggningen mycket restriktiv. 

Kraven på de hjälpsökande har ökat. 

 

I Prop. (1997/98:55, 33, 38) påtalas de kommunala skillnaderna gällande arbetssätt och 

bedömningar kring våldsutsatta kvinnors biståndsbehov. Sakkunnig på Justitiedepartementet 

tar upp att ”[…]många kommuner som gör ett bra jobb men alltför många gör ett dåligt jobb 

inom det här området och det beror på allt från storlek till mycket vilka resurser man har […]. 

Sakkunnig på Socialdepartementet uttrycker sig såhär: 

 

[…] arbeta för att kommunerna ska ta sitt ansvar som de har genom 

Socialtjänstlagen och den har redan skärpts kring kommunernas ansvar. Men att det 

får genomslag, jag vet inte riktigt hur man gör det, att kommunerna inte alltid gör 

det de ska enligt lag. 

 

I Prop. (2006/07:38, 13) kritiseras socialtjänsten för att medföra extra svårigheter för 

våldsutsatta kvinnor då myndigheters flexibilitet ibland brister till följd av strikta 

budgetramar. I utredningen (2014:49, 348) riktas kritik mot att myndigheter ofta redovisar 

effektivitet i form av produktivitet. Det innebär att de mäter hur mycket stöd och hjälp som 

produceras per resursinsats istället för att se till resultat kopplade till socialtjänstlagens mål att 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet ihop med jämlikhet i levnadsvillkor samt 

aktivt deltagande i samhällslivet. Särskild utredare talar om hur kommunernas olikheter kan 

påverka insatsen till våldsutsatta kvinnor: 

[...] det får inte handla om kronor och ören i den utsträckning som det gör idag liksom att vissa 

kvinnor som pratar om att man har blivit placerade på ett boende så kan det ju vara ett hotellhem. Med 

människor som lever med en enormt svår problematik och sen är jätterädd, utsatt och insatsen den är 

överhuvudtaget inte överrens med den utsattes faktiska behov. 

Det framkommer att kommunerna brister i samordnandet av skyddat boende och i många 

sammanhang framhålls olika problem relaterade till skyddat boende. I vissa kommuner är det 

brist på jourlägenheter och: ”I de fall kommunen saknar egna jourlägenheter eller när dessa 

inte räcker till eller av andra skäl inte anses lämpliga synes en vanlig lösning vara att förlita 

sig på en ideell kvinnojour” (SoU 2006:65, 11). Problematiken tas även upp i Prop. 
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(2006/2007:38, 11): ”Alla kommuner har idag inte möjlighet att erbjuda skyddat boende för 

alla de kvinnor som behöver det”. Insatsen skyddat boende beskrivs som betydelsefull 

eftersom många våldsutsatta kvinnor har ekonomiska svårigheter och färre möjligheter till att 

ta banklån, köpa eget boende eller att få ett hyreskontrakt (SoU 2014:49, 249). 

Socialdepartementets sakkunnige beskriver vikten av insatsen skyddat boende enligt följande: 

 

[...] exempel på en sådan enkel sak som att kvinnor i storstäder, 

har man varit på skyddat boende, inte ser några möjligheter att få stöd och 

hjälp till en lägenhet, då är det många som återvänder till sin våldsutsatta situation 

för att det inte finns någon annanstans att ta vägen och man har inte råd att köpa 

med insats. Jag tror att den enskilda personens ekonomi har en jättestor betydelse 

både för hur man varaktigt kan komma ifrån en våldsam relation. 

 

I Prop. (1997/98:55,33, 38) och SoU (2006:65, 156) riktas kritik mot socialtjänstens arbete 

med våldsutsatta kvinnor, frågan framställs som lågt prioriterad och socialsekreterare anses ha 

bristande kunskaper i ämnet. I SoU (1995/96:60, 3,12) samt SoU (2006:65, 161) ges förslag 

på att mer kvalitativa samt strukturerade möten med våldsutsatta kvinnor kan uppnås genom 

utbildning av professionella. Implementering av ämnet våld i nära relation, i exempelvis 

socionomprogrammet, har efterfrågats sedan tidigare som en del i att höja kompetensen hos 

socialarbetare (Prop.1997/98:55, 69). SoU (2006:65, 156) beskriver den rådande situationen 

enligt följande: 

 

Mötet med socialtjänsten liknas ofta med ett lotteri – hjälpen man får beror på 

vilken handläggare man har kontakt med. Vissa socialsekreterare har stora eller i 

alla fall tillräckliga kunskaper och kan därmed ge ett bra stöd, andra har mer 

bristfälliga kunskaper vilket gör att stödet blir mindre bra. Bemötande och attityder 

inom socialtjänsten kan knytas till kunskap och kompetens. 

Kommuners olikheter utifrån tidigare forskning och teori 
 

Empirin pekar på att det kommunala självstyret medför konsekvenser för de våldsutsatta 

kvinnorna då insatserna som erbjuds varierar beroende på om det är en frikostig eller sparsam 

kommun som kvinnan söker hjälp i. Ulmestig (2007) beskriver stora variationer i kommuners 

arbete som berör villkor och ersättningsnivåer och menar att lokala skillnader i arbetet med 

socialbidragstagare försvårar förutsägbarhet och jämförbarhet inom försörjningssystemet, 

vilket ger kommuner en stor makt över utsatta individer. Internationell forskning påtalar 
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vikten av kompetens och ökad utbildning inom socialtjänsten, samt en förmåga att 

individanpassa såväl möte som insats efter klienten (Brandwein & Filiano 2000; Laakso & 

Drevdahl 2006; Postmus 2004). Ljungwald (2011) menar att den politiska retoriken gällande 

socialtjänsten har gått ifrån begrepp såsom jämlikhet och solidaritet till effektivitet och eget 

ansvar, vilket medför ett ökat ansvar på. Ljungwald (2011) och Postmus (2004) menar att 

ökade motkrav i utbyte mot hjälp ifrån socialtjänsten försätter våldsutsatta kvinnor i en ännu 

mer utsatt situation eftersom de blir beroende av såväl vilken kommun, socialtjänst och 

socialsekreterare hon tillhör/ blir tilldelad. Då socialtjänsten i empirin liknas vid ett lotteri kan 

godtyckligheten ifrågasättas då den hjälpsökande redan är en utsatt individ. Forskare 

(Brandwein & Filiano 2000; Laakso & Drevdahl 2006) menar att välfärdssystem inte är 

konstruerade till att hjälpa medborgare utan istället är till för att spara pengar åt samhället och 

Lindhorst et al. (2007) menar att den nuvarande välfärdspolitiken i USA endast erbjuder 

minimalt skydd och tjänster till våldsutsatta kvinnor. Utifrån denna forskning är det som 

statlig företrädare inte utan risk att ge sin tillförlit till socialtjänsten gällande våldsutsatta 

kvinnors privatekonomiska konsekvenser. Socialtjänsten som instans styrs av olika intressen 

då den dels styrs av lagar såsom socialtjänstlagen (SoL § 2:1) samt att det finns en statlig 

översyn genom bland annat Socialstyrelsen men även kommunala intressen då det är en lokal 

budget samt en kommunalt situerad instans. Detta medför att socialtjänsten i sig måste 

kompromissa men även prioritera. Moe och Bell (2004) beskriver att hjälp med boende är en 

av de viktigaste insatserna våldsutsatta kvinnor behöver hjälp med för att kunna bli 

självständiga, det är även något som empirin bekräftar. Trots det kan inte alla kommuner 

erbjuda insatsen skyddat boende vilket kan ses som en prioritering som kommuner gör utefter 

sitt självstyre. Gällande rimliga kostnader för boende har kommuner olika regler eftersom 

insatsen inte täcks via riksnormen utan individuella bedömningar sker på kommunal nivå. 

 

Trygged et al. (2014) betonar socialtjänstens och socialarbetarens roll gentemot våldsutsatta 

kvinnor i form av att de i sitt arbete bör vara uppmärksamma eftersom långvarigt mottagande 

av ekonomiskt bistånd kan vara en indikator på att kvinnan är, eller har varit, utsatt för våld. 

De konstaterar att behovet av ekonomiska insatser ifrån socialtjänsten tenderar att finnas kvar 

i många år efter våldet har upphört eftersom våldsutsatta kvinnor kan ha svårt att hitta ett nytt 

boende, kan vara skuldsatt, inte ha tillgång till sina konton eller/och vara helt utblottad. 

Utifrån förmågan att bli självförsörjande menar Lindhorst et al. (2007) att det är av yttersta 

vikt att se till långvariga konsekvenser, något även vår empiri styrker. Adams et al. (2008) 

föreslår att det på strukturell nivå ska samordnas så att exempelvis hyresvärdar, 
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samhällsorganisationer och arbetsgivare ska samverka för att underlätta situationen för 

kvinnor som fått ekonomiska konsekvenser till följd av våld i nära relation. Ett närmare 

samarbete mellan kommuner är också något som efterfrågas då statliga företrädare genom 

propositioner och statliga utredningar samt intervjuer påtalar att samordningen mellan 

kommuner brister. Foucault (1993) betonar att staten i sig inte innehar en beständig makt utan 

att samhället består av olika maktrelationer och det viktiga är att se till vilka sanningar som 

konstrueras och accepteras i samhället. Utifrån Foucaults teorier gällande makt är det viktigt 

att se till vilka orsaksförklaringar och eventuella lösningar det sociala problemet våld i nära 

relationer ges och hur det framställs av statliga företrädare.   

 

Diskussion 
 

Stora olikheter mellan kommuners behovsprövning samt motkrav kan ha stor inverkan på 

ekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. Olikheter mellan kommuner bidrar till att 

kvinnors ekonomiska konsekvenser av att vara i en våldsam relation ser olika ut beroende på 

kvinnans kommuntillhörighet. Den framträdanden bilden av den sparsamma socialtjänsten, 

samt rädslan för att bli fråntagen sina barn tror vi kan medföra att färre kvinnor väljer att 

vända sig till socialtjänsten. Vilket i sin tur försämrar deras ekonomiska situation och därmed 

försvårar deras möjligheter att lämna våldsutsatta relationer. I diskursen kan vi se att statliga 

företrädare hänvisar orsaken till våldsutsatta kvinnors privatekonomiska situation till 

socialtjänstens bristande förmåga och förskjuter därmed ansvaret från statlig till kommunal 

nivå. De hänvisar även förslag på lösningar till kommunal nivå, det vill säga till 

kommunernas ansvar för sina invånare. Utifrån vad statliga företrädare uttrycker så tycker vi 

att vi kan se acceptans i form av medvetenhet om att lagstiftning inte är tillräcklig gällande 

säkerhetsställandet av att socialtjänstens mål om jämlika levnadsvillkor uppfylls i alla 

kommuner. Trots att statliga företrädare är medvetna om kommuners olikheter kan vi inte se 

några reella förändringar föreslås angående att jämställa de ekonomiska förutsättningarna för 

våldsutsatta kvinnor i Sverige. En annan viktig aspekt med att statliga företrädare hänvisar till 

kommunal socialtjänst gällande våldsutsatta kvinnors privatekonomi är att lösningarna är på 

individuell nivå. Indirekt tillskrivs individer därmed ansvaret för sin privatekonomiska 

situation eftersom statligt ansvarstagande och socialpolitiska lösningsförslag lyser med sin 

frånvaro. Att socialtjänsten är en institution som generellt upplevs såväl kränkande som 

stigmatiserande att vända sig till förenklar inte situationen för våldsutsatta kvinnor. 

Socialtjänsten är en instans som främst riktar sig till redan ekonomiskt utsatta individer samt 
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beviljar insatser utifrån att individen självt inte kan tillgodose sig en skälig levnadsnivå. Det 

innebär att statliga företrädares hänvisning till denna instans utesluter våldsutsatta kvinnor 

tillhörande en medelklass och därmed förmögna att själva tillgodose sig en skälig levnadsnivå 

utifrån sin inkomst. Socialtjänstens insatser riktas sig därigenom främst till fattiga, 

våldsutsatta kvinnor och inte gruppen som helhet. Vi anser det uppseendeväckande att 

utredningar och experter hänvisar till ett system som fungerar mycket dåligt enligt dem själva 

men diskuterar inte ens alternativ.  

 

Tystnadsdiskursen 
 

När vi i intervjuerna tar upp ekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor anser flera 

statliga företrädare att det är en relevant aspekt och sakkunnig på Socialdepartementet 

uttrycker; ”Alltså jag tycker att det här perspektivet är väldigt relevant, jag tror på att också 

synliggöra det ekonomiska perspektivet som en del i bilden av våld mot kvinnor”. Särskild 

utredare påtalar också vikten av att se till ekonomiska konsekvenser för individen: 
 

[...] att när det går överstyr så hamnar kvinnor i situationer där man faktiskt också 

belastas med enorma skulder igenom att tvingas att skriva på olika dokument. Men 

jag tror framförallt kostnader för våld, att det skulle vara intressant att lyfta in det 

perspektivet, att inte bara se det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan också ur 

den enskilda individens perspektiv.  

 

På frågan om privatekonomiska konsekvenser för kvinnor till följd av mäns våld i nära 

relation synliggörs i propositioner samt statliga utredningar och diskuteras på statlig nivå, 

anser merparten att aspekten inte ges ett stort utrymme. Särskild utredare uttalar sig i frågan 

om diskussionen kring våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser: 

 

Vi gjorde aldrig det, vi har inte kommit in på den relationsproblematiken 

överhuvudtaget för det var nog ett av de bortvalen vi gjorde och konstaterade att 

detta har andra hanterat och vi valde att mer titta på strukturella förutsättningar och 

effektivisera samhällets arbete mot våld [...] 

 

En annan särskild utredare säger angående samma fråga:  
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När vi pratar om kostnader för våld så har vi lagt det på en övergripande nivå.  

Jag har aldrig, jag ska inte säga att det inte har gjorts, men jag har aldrig suttit i 

samtal med någon som lyfter det ni säger och det tycker jag är väldigt sorgligt.  

Jag tycker det är en bra fråga, jag tackar er för frågan och jag skäms över att jag 

inte kan svara bättre. 

 

Den som uttryckligen säger att privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor 

synliggörs är sakkunnig på Justitiedepartementet: 

 

Det beror på graden av våld men jag tycker att det hanteras, det är en skyldighet 

som alla utredningar har, det finns i kommittéförordningen att man måste beräkna 

konsekvenser av förslagen. Det är då också naturligt att man tittar på denna fråga, 

men den skulle kunna uppmärksammas mer och det kommer den säkert att göra 

framöver tror jag. 

 

Särskild utredare konkretiserar varför privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta 

kvinnor inte belyses i högre utsträckning och påtalar en nuvarande brist på förståelse: 

 

Varför har vi inte kommit längre i den frågan? Det jag började samtalet med 

att säga, att om vi ska kunna sätta oss in i den utsatta kvinnans kropp för en kort 

stund […] så tänker jag att det skulle bli betydligt enklare att komma fram till vilka 

insatser och på vilket sätt vi ska prata om de här frågorna. För det är ju ändå den 

enskilda utsatta kvinnan [...] som vi måste ta med oss för att kunna ge den hjälp 

utsatta människor har rätt till och behov utav, på alla nivåer, och det är kanske svar 

på varför vi ännu inte har kommit fram till det ni är ute efter. Det tänker jag är 

ytterligare ett svek mot våldsutsatta kvinnor. 

 

Där vi i vår empiri kan hitta en diskussion kring våldsutsatta kvinnors privatekonomiska 

konsekvenser är det i hög utsträckning i form av mannens kontroll över kvinnan. Utredningen 

(2006:65, 55) beskriver ekonomisk kontroll som en form av mäns våld mot kvinnor genom att 

mannen hindrar kvinnan ifrån att bli självförsörjande. Det kan exempelvis ske genom 

manipulation, berövande av besparingar och att han på olika vis försätter henne i en 

beroendeställning. Den ekonomiska kontroll män utsätter kvinnor för kan komma att få 

konsekvenser för dem vid ett uppbrott (SoU 2014:49,54) och ekonomiska konsekvenser kan 

vara en faktor som gör att kvinnor stannar i våldsamma relationer (SoU 2006:65, 63). Särskild 



 

35 
 

 

utredare beskriver ekonomisk kontroll som män utsätter kvinnor för kopplat till 

privatekonomiska konsekvenser för kvinnor: 

 

För att mannen tvingat henne att skriva på dokument kring ägande av saker och sen  

inte betalt, fruktansvärda scenarier som de här kvinnorna hamnade i.  

Då kan man ena sidan tänka att ja, det är hennes ansvar att inte skriva på dokument  

men om du förstår vad våld gör med en människa, vad makt och kontroll gör så 

skulle man inte tänka i de banorna. 

 

Privatekonomiska konsekvenser till följd av ekonomisk kontroll är även något som sakkunnig 

på Socialdepartementet belyser: 

 

Men den frågeställning som jag tycker är intressant också är hur ett livsperspektiv 

hur det påverkar, man får sämre lön man får sämre pension man får sämre 

livsvillkor och det är ju inte något som förövaren straffas för. Han får ju ett straff 

för de slag han slår medan hela kvinnans liv tiltar. Jag tror att det är ett jätteviktigt 

perspektiv i diskussionen mäns våld mot kvinnor. […] En aspekt av våld i nära 

relation är ju ekonomiskt våld när man tar tillgångar och så att kvinnan inte 

kommer åt sina bankkonton och sådana saker, det behöver ju inte bara vara fysiskt 

utan en kombination också. 

 

Det sätt som statliga företrädare har valt att synliggöra ekonomiska konsekvenser för 

våldsutsatta kvinnor är i form av att diskutera ekonomisk kontroll samt ekonomiskt våld. 

Ekonomisk utsatthet kan yttra sig på ett flertal sätt bland annat i form av nedsatt 

arbetsförmåga på grund av fysiska och psykiska skador (Lindhorst et al. 2007; Sanders et al. 

2007). Det kan även yttra sig genom att mannen kontrollerar ekonomin och ser till att kvinnan 

har bristande ekonomiska kunskaper och/eller resurser (SoU 2006:65, S). Ekonomisk kontroll 

kan ge långvariga, privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor (Adams et al. 

2008; Anderson & Saunders 2003; Lindhorst et al. 2007; Moe & Bell 2004; Sanders et al. 

2007; Trygged et al. 2014) samt vara en betydande faktor för kvinnors val att lämna 

relationen (Anderson & Saunders 2003). Moe och Bell (2004) konstaterar i sin studie att 

våldsutsatta kvinnors privatekonomiska konsekvenser utav våld i nära relation bidrar till 

fattigdom, ekonomiskt instabilitet men även en form av underkastelse till staten. Ovanstående 

forskning påvisar en betydande ekonomisk inverkan på våldsutsatta kvinnor, vilket står i 

kontrast till bristande framställning utav statliga företrädare i propositioner och statliga 
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utredningar samt intervjuer gällande privatekonomiska perspektiv. Brist på diskussion 

gällande ekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor på samhällelig nivå är även något 

som stämmer överens med vad tidigare forskning pekar på. Trygged et al. (2014) menar att 

privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta kvinnor ofta hamnar i skymundan i offentlig 

debatt.  

 

Gällande diskurser som konstrueras menar Foucault (1970) att det finns nivåskillnader dem 

emellan i form av de som är uttalade, de som är förbi när de uttalats via agerande och de som 

förblir sagda. Foucault påtalar dock att dessa skillnader varken är konstanta eller absoluta utan 

ständigt föränderliga, vilket innebär att diskurser kan gå ifrån att exempelvis vara uttalade till 

att istället förbli sagda. Utifrån Foucaults teori ges inte bara det uttalade ordet en betydelse 

utan även vad som inte sägs, det vi i studien kallar tystnaden, är av betydelse för 

konstruktioner av exempelvis sociala problem. Politiska diskurser har andra diskursiva regler 

än övriga diskurser vilket bidrar till att kunskap som framställs i dessa ifrågasätts i högre 

utsträckning (Winther-Jørgensen och Philips 2000). Genom att statliga företrädare i stor 

utsträckning inte diskuterar privatekonomiska konsekvenser i relation till våld i nära 

relationer gör att ekonomiska aspekter förblir i det tysta och objektiva. En icke-politisering av 

aspekten bidrar till att ekonomiska konsekvenser av våld i nära relation inte blir föremål för 

diskussion, kritik eller förändring. Sociologen Fauske (1997) betonar att konstruktioner inte är 

konstanta utan föränderliga och att allmänt rådande problemdefinition av ett socialt problem 

är vad som får myndigheter att agera. För att en förändring gällande ekonomiska 

konsekvenser av våld ska ske krävs det att frågan får ett större utrymme i statliga företrädares 

framställning av våld i nära relation. 

 

As a society, we need to rethink how we are treating poor women, many of whom 

are poor because of domestic violence. The institutional obstacles women face also 

need to be addressed (Brandwein 2000, 241)  

 

Diskussion 
 

Vad vi utifrån vår empiri har valt att framställa som tystnad blir följaktligen vad som nämns 

ovan: statliga företrädares ringa fokus på privatekonomiska konsekvenser för våldsutsatta 

kvinnor. Merparten av statliga företrädare framställer, genom intervjuer, att privatekonomiska 

konsekvenser av våld i nära relation i stort sett är osynlig i diskussionen på samhällelig nivå. 



 

37 
 

 

Utifrån det drar vi slutsatsen att privatekonomiska konsekvenser till följd av våld i nära 

relation inte är en prioriterad aspekt av det sociala problemet. Detta trots att ekonomiska 

konsekvenser ges en betydande roll för våldsutsatta kvinnor utifrån tidigare forskning. Vid 

tillfällen där statliga företrädare berör ekonomiska aspekter är det i stor utsträckning i form av 

ekonomisk kontroll samt våld. I samband med att statliga företrädare fokuserar på andra 

aspekter av våld i nära relation konstruerar de problemdefinitionen. Definitionen av våld i 

nära relation påverkar allmänhetens syn på problemet och därigenom vilka samhälleliga 

insatser våldsutsatta kvinnor erbjuds. Utifrån vår empiri kan vi utläsa att statliga företrädare är 

medvetna om att våld i nära relation kan leda till ekonomiska konsekvenser för utsatta 

kvinnor. Trots medvetenheten råder det en tystnad i statlig diskussion kring ekonomiska 

konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och förslagen på lösningar är få.  

 

8. Slutdiskussion 
 

Sverige åtog sig att föra en samordnad och effektiv politik för att ur ett helhetsperspektiv 

motverka våld mot kvinnor när de ratificerade Europarådets konvention. Trots åtagandet, 

visar vår empiri att statliga företrädare inte diskuterar privatekonomiska konsekvenser för 

våldsutsatta kvinnor i sin framställning av våld i nära relation.  

  

Genom att statliga företrädare framställer brist på jämställdhet samt könsmaktsordning som 

huvudsaklig orsak till våld i nära relation konstrueras en samhällelig förklaring till det sociala 

problemet. Lösningsförslaget som framställs i vår empiri är däremot på individuell nivå då 

statliga företrädare hänvisar våldsutsatta kvinnors ekonomiska konsekvenser till kommunal 

socialtjänst. Det kommunala självstyret skyddas enligt grundlagen och våldsutsatta kvinnors 

rättigheter enligt socialtjänstlagen blir därmed sekundära. Att hänvisa till socialtjänsten trots 

en medvetenhet om kommunala olikheter kan tolkas som en acceptans. En acceptans som 

inkluderar en medvetenhet om att lagstiftningen inte är tillräcklig för att säkerhetsställa att 

socialtjänstens mål om jämlika levnadsvillkor uppfylls i alla kommuner. Att hänvisa 

ekonomiska konsekvenser av våld i nära relation till socialtjänsten kan även tolkas som att 

statliga företrädare ser ekonomiska konsekvenser av våld i nära relation som ett 

fattigvårdsproblem. Detta i form av att socialtjänstens insatser inte är anpassade för att 

tillgodose behov hos våldsutsatta kvinnor med inkomst och är därmed inte en instans samtliga 
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våldsutsatta kvinnor kan vända sig till. Det står i kontrast till Sveriges socialpolitiska mål att 

skapa social och ekonomisk trygghet för sina medborgare.  

 

Genom att statliga företrädare i framställningen av våld i nära relation inte diskuterar 

ekonomiska konsekvenser avpolitiserar de aspekten och hänvisar den till en tystnad. Vi tror 

att resultatet i vår studie grundar sig i oviljan att ta ansvar på statlig nivå. Genom att hänvisa 

till kommunala socialtjänster decentraliseras ansvaret gällande våldsutsatta kvinnor och 

kommer närmare individen. Maktförskjutningen innebär att lösningen kring våldsutsatta 

kvinnors ekonomiska konsekvenser ser till akuta situationer, effekter av våldet och löser inte 

dess grundläggande problem. Genom att statliga företrädare i form av intervjuer samt 

propositioner och statliga utredningar framställer en tystnad gällande kvinnors ekonomiska 

konsekvenser av våld konstruerar de även en definition där aspekten inte ges utrymme. Det 

innebär att utrymme inte heller ges till kritik som kan leda till en förändring av våldets 

ekonomiska konsekvenser ur ett statligt perspektiv, vilket medför att våldsutsatta kvinnor inte 

får tillräcklig stöttning. Vi efterfrågar ytterligare forskning kring våldsutsatta kvinnors 

privatekonomi eftersom det kan bidra till en förändrad framställning ur statlig synvinkel samt 

en konstruktion av det sociala problemet vilket kan leda till förbättrade förutsättningar för 

våldsutsatta kvinnor. 
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2005/06:99 Nej, Vårdnad 2001:18:00 Nej, Barn 
2005/06:144 Nej, Pass 2001:72 Nej, Barn 
2005/06:155 Nej, Nya mål jämställdhet 2003:99 Nej, Sekretess 
2005/06:161 Nej, Sekretess 2004:121 Ja, Slag i luften 
2005/06:166 Nej, Barn 2005:15:00 Nej, Rörlighet 
2006/07:38 Ja, Stöd våldsutsatta kvinnor 2006:21:00 Nej, Media 
2008/09:118 Nej, Mord 2006:65 Ja, Stöd våldsutsatta kvinnor 
2008/09:193 Nej, Psykiatri 2006:100 Nej, Psykisk sjukdom 
2009/10:147 Nej, Straff 2007:10:00 Nej, Samhällsorganisation 
2009/10:232 Nej, Barn 2007:90 Nej, Straffnivå 
2009/10:55 Nej, Politik 2008:81 Nej, Stalking 
2010/11:45 Nej, Stalking 2008:131 Nej, Barn 
2011/12:4 Nej, Utredning av dödsfall 2009:68 Nej, Barn 
2011/12:71 Nej, Barn 2010:15:00 Nej, Kriminella grupper 
2012/13:10 Nej, Barn 2010:84 Nej, Hedersrelaterat 
2012/13:108 Nej, Kvinnofridskränkning 2011:85  Nej, Barn 
2012/13:186 Nej, Kontaktförbud 2012:35:00 Nej, Tvångsäktenskap 
2012/13:63 Nej, Integration 2012:45:00 Nej, Integration 
2013/14:1 Nej, Budget 2013:40:00 Nej, Offentlig verksamhet 

Departementsserie 
(DS) 

Ta med 2013:85 Nej, Egendom 

1987:13:00 Nej besöksförbud 2014:03:00 Nej, Barn 
2012:52:00 Nej, Europarådskonvention 2014:18:00 Nej, Straffskala 
2013;30 Nej, Barn 2014:23:00 Nej, Information 

Skrivelse Ta med 2014:49 Ja, Folkhälsofråga 
2007/08:39 Nej, Handlingsplan 2014:71 Ja, Jämställt samhälle 
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Vi är två socionomstuderande som går sjätte terminen på Institutionen för socialt arbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Denna termin skriver vi vårt examensarbete där vi har valt att studera hur 

de ekonomiska aspekterna för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation framställs i offentliga 

arbeten och av statliga företrädare. Vi har tagit kontakt med er för att ni har deltagit i arbetet med 

statliga offentliga utredningar gällande våld i nära relation. Vi vill genom en intervju med er samla in 

data till vårt examensarbete, intervjun kommer att ta cirka 45 minuter.  

 

Vårt arbete med uppsatsen är kopplad till en forskningsgrupp på universitetet vid namn RAPSE- 

Research group on Activation Policy and Social Exclusion. Forskningsgruppen startades 2005 och har 

sitt fokus på studier av aktiveringspolitik och social exklusion. När studien är klar kommer vi genom 

Linnéuniversitetet publicera den på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) samt så kommer RAPSE-

gruppen ta del av vår empiri och använda i sin fortsatta forskning om våld i nära relation.  

 

I vårt arbete kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att vi i 

arbetet med att tillföra ny kunskap till forskningen värnar om individens integritet så långt det är 

möjligt. Vi kommer inte skriva ut ditt namn i studien men på grund av er statliga roll kan vi inte 

garantera att ni inte kan identifieras. Din medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst 

avsluta ert deltagande. Om ditt samtycke ges kommer vi att spela in intervjun och får vi lov att göra 

det raderas den så fort uppsatsen är examinerad. Finns intresse så kan vi skicka det färdiga arbetet när 

det är klart. 

Vi är tacksamma för er medverkan. Är det något ni undrar får ni gärna kontakta oss.  

 

Vänliga hälsningar, Josefine Ekstrand & Sanna Sommén 

 

Linnéuniversitetet 
 

 

Josefine Ekstrand tel. 0733-268101 E-mal: je222hr@student.lnu.se 
 

Sanna Sommén telefon 0768- 848570 E-mail: sannasommen@gmail.com 

Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
Intervjupersonens roll  
Denna kategori anser vi passande eftersom vi genom följande frågor får fram vilken yrkesroll 

intervjupersonen har, dess betydelse för arbetet med våld i nära relationer samt på vilken nivå detta 

arbete sker (strukturellt/ socialpolitiskt).  
 

● Vad har du för yrke/utbildning?  

● Hur sker utredningar/förarbeten? 



 

46 
 

 

● Hur kommer du i kontakt med frågor gällande våldsutsatta kvinnor? 

● Hur länge har du jobbat här? 

● Vilka frågor har du annars jobbat med? 

● Vad har du för kompetens gällande våld i nära relationer? 

● Vad gör utredningar/förarbeten med fältet? Hur menar du att utredningar/förarbeten 

påverkar den här frågan? 

 

Strukturella förutsättningar 
Denna kategori anser vi vara av vikt för vårt arbete på grund av att vi här vill belysa den generella 

framställningen av våld i nära relationer.  
 

● Vilka problem finns det med våld i nära relationer? 

● Hur ser du på orsakerna till våld i nära relationer? 

● Vad kan du se för lösningar/förbättringar som kan göras på strukturell nivå gällande våld i 

nära relationer? 

 

Den ekonomiska aspekten för kvinnor utsatta för våld i nära relation 
 

● Hur hanteras/synliggörs den ekonomiska aspekten i utredningen/förarbeten? 

● Varför är/blev det så? 

● Vilka problem vill man lösa i utredningen/förarbetet? 

● Kan du se några förändringar angående framställningen av det ekonomiska perspektivet ur en 

tidsaspekt? Hur blev det så?   

● Anser du det finnas några önskvärda förändringar i arbetet med våldsutsatta kvinnor på 

strukturell nivå? Enligt dig? Enligt regeringen? 

 


