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Abstract 

Title: The “reality” of violence: a study of how participants of the internet forum Familjeliv               

talk about domestic violence against women, with a discourse psychological approach.  

The purpose of this study was to examine how participants in the discussion forum Familjeliv               

reasoned and constructed the reality of men's violence against women in intimate            

relationships. The data used in the study comes from 20 discussion-threads on the forum              

where violence in intimate relationships has been discussed based on the participants'            

experiences, questions and findings. The data has then been analyzed on the basis of              

discourse psychology and feminist theory. The focus of the analysis was to examine the              

language that the participants used. To do this, two analytical tools were used: positioning              

and interpretative repertoires. The result showed a variety of reasoning and constructions            

regarding the definition of violence, the responsibility of the women and men, and whether              

men's violence against women should be considered a social problem or not. The majority of               

the data that was analyzed highlighted the woman's responsibility in the relationship, some             

of whom also saw it as both the man and the woman's responsibility while some left the                 

entire responsibility to the man. The result also showed that men's violence against women is               

seen as a societal problem by many who participated in the discussions. At the same time,                

there were some who considered that men's violence against men was a major problem, and               

therefore thought that this problem should be given more attention than men's violence             

against women. In order to develop support efforts for women exposed to violence in              

intimate relationships, knowledge about the public's perception of the phenomenon is           

required. As a professional, this knowledge also increases the understanding of how exposed             

women are treated in everyday meetings with other individuals. 

Key words: feminist theory, discourse, discourse psychology, social constructionism,         

domestic violence, gender roles, Internet, discussion forums, Familjeliv 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur deltagare på diskussionsforumet           

Familjeliv talar om och konstruerar verkligheten kring mäns våld mot kvinnor i nära             

relationer. Materialet som använts i studien kommer från 20 diskussionstrådar på forumet där             

våld i nära relation har diskuterats utifrån deltagarnas erfarenheter, funderingar och           

konstateranden. Materialet har sedan analyserats utifrån en diskurspsykologisk ansats och          

feministisk teori. Analysens fokus låg på att undersöka språket som deltagarna använde sig             

av. För att göra detta användes två analysverktyg: positionering samt tolkningsrepertoarer.           

Resultatet visade på en variation av tal och konstruktioner gällande våldets definition,            

kvinnans respektive mannens ansvar samt om mäns våld mot kvinnor skulle ses som ett              

samhälleligt problem eller inte. Majoriteten av de trådar som analyserats belystes kvinnans            

ansvar i relationen, några av dem såg det även som både mannen och kvinnans ansvar medan                

vissa lade hela ansvaret på mannen. Resultatet visade även att mäns våld mot kvinnor ses som                

ett samhälleligt problem av många som deltog i trådarna. Samtidigt fanns det vissa som ansåg               

att mäns våld mot män var ett större problem och därför ansåg att det var något som borde få                   

större uppmärksamhet än mäns våld mot kvinnor. För att kunna utveckla insatser för kvinnor              

utsatta för våld i nära relation krävs en kunskap kring allmänhetens uppfattning av             

fenomenet. Som professionell ökar denna kunskap även förståelsen för hur utsatta kvinnor            

blir bemötta i vardagliga möten med andra individer. 

Nyckelord: feministisk teori, diskurs, diskurspsykologi, socialkonstruktionism, våld i nära         

relationer, könsroller, Internet, diskussionsforum, Familjeliv 
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1. Inledning 

Internet är idag en stor del av det sociala livet och många spenderar mycket tid på                

internetbaserade sociala medier. Vad som sker på dessa sociala medier samt människors            

beteende och hur de uppför sig mot varandra ute på nätet finns det ännu inte särskilt mycket                 

forskning kring. De fenomen och upplevelser som diskuteras på Internet är ofta sådana som              

är aktuella i samhällsdebatten. När något diskuteras på internetforum är det ofta ett friare              

språkbruk som används och det diskuteras även på ett mer öppet sätt. Detta kan delvis bero                

på att deltagarna ibland kan vara helt anonyma på forumen, samtidigt som många har lättare               

för att skriva saker till någon som sitter på andra sidan en skärm än vad de har att säga det till                     

någon i ett fysiskt möte (Foxman & Wolf, 2013). Internetforumen ger en möjlighet att studera               

olika miljöer med avsikt att förstå sammanhang och talet mellan två eller fler deltagare. Det               

är även möjligt att studera olika aktörers beteende och respons på andra individers handlande              

i form av det som sägs i skrift (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson,             

2015).  

Våld i nära relationer är ett mycket aktuellt ämne och diskussionen kring ämnet är              

omfattande. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är det som ges störst utrymme i               

diskussionen och är även det våld som är mest förekommande i nära relationer. Enligt den               

nationella trygghetsundersökningen som gjordes 2015 hade 24% av de personer som uppgett            

att de utsatts för våld utsatts för våld av en närstående (BRÅ, 2016). Att gärningspersonen är                

en närstående gäller i 45% av fallen för kvinnor och i 10% av fallen för män. Undersöks våld                  

och brott i nära relationer under en livstid är det ungefär 25% av kvinnorna som någon gång                 

blivit utsatta respektive 17% av männen (BRÅ, 2016). Ämnet är mycket relevant inom det              

sociala arbetet eftersom våld i nära relationer är något som förekommer i alla former av               

intima förhållanden och då det är viktigt att ha kunskap inom ämnet för att kunna arbeta                

förebyggande. I den här studien används diskussionsforumet Familjeliv.se för att undersöka           

talet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta görs utifrån en diskurspsykologisk              

ansats samt feministisk teori. 

Den här studien har en socialkonstruktionistisk inriktning med en diskurspsykologisk ansats.           

Socialkonstruktionismen är både en teori och ett sätt att se på samhället och dess aspekter               
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(Burr, 2015). Enligt socialkonstruktionismen finns ingen statisk eller bestämd verklighet          

(Börjesson, 2003). Verkligheten, tolkningar av den och fenomenen som utgör den, formas            

och tolkas genom hur individer använder språket. Diskursanalysen och diskursteorin som           

utgår från socialkonstruktionismen fokuserar på hur världen konstrueras av språket och hur            

individer samtalar med varandra (Ibid.). En inriktning inom socialkonstruktionismen är          

diskurspsykologi. Inom diskurspsykologin antas verkligheten vara konstruerad utifrån språket         

samtidigt som språket är konstruerat utifrån verkligheten (Räterlinck, 2011). Enligt Potter           

(1996) kan en diskurs inom diskurspsykologin förklaras som all typ av interaktion mellan             

människor utifrån den situation de befinner sig i. Till detta hör alla typer av formuleringar               

och val av ord som människorna använder sig av i dessa sammanhang. 

Den feministiska teorin uppmärksammar brister och fördomar som finns mot kvinnor i            

samhället (Giddens, 2007). Förklaringen till att kvinnor generellt har en lägre position i             

samhället än männen, konstrueras genom att kvinnor systematiskt utsätts för förtryck av det             

patriarkala samhället. Den feministiska rörelsen strävar efter ett jämställt samhälle oberoende           

av kön, klass, etnicitet och religion. Teorin fokuserar även på de traditionella köns och              

könsrollerna i samhället. Den feministiska rörelsen strävar för att frigöra kvinnor från de             

traditionella normerna och de förväntningar som samhället har på kvinnor vad gäller            

exempelvis hennes plikter i hemmet och omsorgen av barnen (Ibid.).  

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att stötta och hjälpa kvinnor som blivit utsatta för våld               

eller andra övergrepp av närstående (Socialstyrelsen, 2016). Mäns våld mot kvinnor i nära             

relationer är problematiskt sett ur flera olika perspektiv, i synnerhet med hänsyn till det              

lidande som det orsakar för de som utsätts (SOU 2015:55). Våldet är mycket kostsamt för               

samhället då det krävs resurser för att förebygga våldet, men också för att ta hand om de                 

personer som blivit utsatta. Mäns våld mot kvinnor har även en negativ påverkan när det               

handlar om att uppnå jämställdhet mellan könen (SOU 2015:55). Att försöka få en             

uppfattning om människors föreställningar kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer på             

Internet, där ordet ofta är väldigt fritt för diskussionsdeltagarna, är intressant för ett fortsatt              

förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet samt hur arbetet med våldsutsatta utformas           

underlättas av kunskap om hur samhället ser på kvinnor som varit utsatta för övergrepp av en                

närstående, vilka åsikter som finns kring ansvar i dessa situationer och hur dessa personer blir               
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bemötta i samhället. Walker och Fowler (1999) menar att ökad förståelse kring omvärldens             

diskurser kring ämnet kan bidra med kunskap som kan förbättra professionellas bemötande            

av dessa utsatta kvinnor och arbetet med att ta fram nya tillvägagångssätt för att motverka               

våldet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka talet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer                 

bland deltagarna på diskussionsforumet Familjeliv. Studien grundar sig i en          

diskurspsykologisk ansats och feministisk teori. Fokus kommer att ligga på hur           

diskussionsdeltagarna på forumet diskuterar och talar om mäns våld mot kvinnor i nära             

relationer, vilka diskussioner och argument som finns kring kvinnans respektive mannens           

ansvar samt hur deltagarna argumenterar för sin åsikt och vilka språkliga medel de använder              

för att förmedla dessa. Fokus kommer även att ligga på hur deltagarna talar om vad våld i                 

nära relationer är samt om de ser fenomenet som ett betydande samhällsproblem eller inte.              

För att uppnå syftet har vi valt att fokusera studien på följande frågeställningar: 

● Hur förstår och talar diskussionsdeltagarna om definitioner av våld i nära relationer             

och dess orsaker? 

● Vad finns det för syn på och åsikter om kvinnans respektive mannens ansvar i en               

relation där våld mot kvinnan förekommer och vem uppfattas ha ansvaret om det             

finns barn i förhållandet? 

● Hur talar diskussionsdeltagarna om våld i nära relationer som ett betydande            

samhällsproblem? 

3. Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs internet som en socialt konstruerad verklighet. Här redovisas             

även definitioner av våld i nära relationer för att ge en förklaring till hur våld kan se ut och                   

definieras. Vi är dock medvetna om att den konstruerade verkligheten av våld i nära              

relationer är föränderlig och kan upplevas olika av olika personer och i olika sammanhang.  
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3.1 Internet och Familjeliv  

Vad som ska tolkas som verklighet och hur denna verklighet är beskaffad är svårt att               

definiera. Ur ett diskurspsykologiskt perspektiv finns inte endast en sann bild av verkligheten,             

utan denna konstrueras av individer beroende på sammanhang, tid och geografisk plats            

(Winther Jørgensen & Philips, 2009). Internet utvecklas hela tiden. Från att ha ansetts vara en               

“fluga” till att det idag används av majoriteten av jordens befolkning, bland annat som ett               

medel för att få snabb tillgång till information som tidigare inte var lika lättillgänglig, men               

även för att hålla kontakten med vänner och hitta forum med individer som har samma               

intressen som en själv (Giddens, 2007). Den teknologiska utvecklingen har under de senaste             

åren haft en enorm inverkan på de liv vi lever. Den ofantliga mängden information som finns                

tillgänglig på internet har skapat en delad bild av vad som anses vara den fysiska verkligheten                

och den verklighet som existerar på internet (Ibid.).  

Giddens (2007) menar att internet som en hyperverklighet syftar till den verklighet som             

består av olika medier på internet och som påverkar hur människor uppfattar och förstår              

omvärlden. Denna typ av hyperverklighet har påverkat och påverkar olika aspekter av den             

sociala verkligheten. Fler och fler individer utgår från hyperverkligheten när de tolkar och             

konstruerar sin världsbild och sitt sätt att se på fenomenen i omvärlden. Sociologer menar att               

internet påverkar dagens samhällsstruktur genom att fler människor har tillgång till en            

alternativa verklighet som finns där. Internet påverkar även hur individer, i den fysiska             

verkligheten, samspelar med varandra i samhället (Giddens, 2007). 

Familjeliv är Sveriges näst största diskussionsforum enligt Orvestos undersökning 2012          

(Familjeliv, u.å.). Hemsidan startades år 2003 i syfte att vara en mötesplats för föräldrar där               

det skulle ges en möjlighet till att diskutera föräldrar emellan och ge tips, hjälp och stöd till                 

varandra. Enligt information på den egna hemsidan har sidan ca 780,000 unika besökare i              

veckan inklusive 380,000 unika besökare via de mobila versionerna (Ibid.). Även om forumet             

skapades för föräldrar så används det av många olika grupper av människor. Den största              

delen av besökarna är dock föräldrar, närmare 70% (Ocast, u.å.). De flesta som besöker              

forumet är kvinnor i åldern 27-36 år. Majoriteten av besökarna, 66%, är högskoleutbildade. 
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3.2 Definitioner av våld i nära relationer 

Det finns många olika definitioner av våld i nära relationer. Våldet som förekommer i nära               

relationer kan ses som en social konstruktion (Muehlenhard & Kimes, 1999). Olika typer av              

våld i nära relationer konstrueras och definieras på olika sätt, vilket i sin tur leder till hur                 

allvarligt samhället ser på dessa typer av våld. Hur samhället definierar våldet kommer att              

påverka vilken typ av hjälp kvinnorna får, vilket straff mannen får och även hur samhällets               

generella syn på kvinnorna respektive männen konstrueras. Problematiken och även          

lösningen i bättre förebyggande arbete ligger alltså i hur vi förstår och talar om våldet och                

den makt och del samhället har i den sociala konstruktionen av våldet (Ibid.).  

I det här avsnittet beskrivs Socialstyrelsens definition av våld i nära relationer. Avsikten är              

inte att med denna definition förmedla en definitiv sanning av vad våld i nära relation är, utan                 

är snarare tänkt att skapa en förståelse för hur olika typer av våld i nära relation kan se ut och                    

hur dessa utifrån denna syn kan definieras. Diskurser kring definitioner av våld i nära relation               

är föränderliga och det är därför av vikt att vara medveten om att diskurser kring definitioner                

av våld i nära relation kan se annorlunda ut i diskussionerna på Familjeliv. Valet av att                

använda en definition i studien grundar sig även i att vi ville ha med oss en definition in i                   

analysen och för att skapa medvetenhet om de olika typer av våld som kan komma att                

beskrivas i forumet och på så sätt kunna kategorisera dessa. Vid analysen av materialet              

kommer vi att vara uppmärksamma på beskrivningar av och uppfattningar av våld i nära              

relationer som inte stämmer överens med Socialstyrelsens definition utan med deltagarens           

uppfattning av verkligheten och att det på så sätt kan finnas fler än en definition av våld i nära                   

relationer.  

Enligt Socialstyrelsens definition ingår fem olika former av våld i nära relation. Dessa är              

fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld samt social utsatthet          

(Socialstyrelsen, u.å.). Fysiskt våld innebär exempelvis knuffar, slag och sparkar, psykiskt           

våld innebär exempelvis hot och våld eller hot om våld mot husdjur. I sexuellt våld ingår                

våldtäkt och sexuella handlingar mot den andra partens vilja. Det ekonomiska och materiella             

våldet innebär att förövaren avsiktligt slår sönder ägodelar till den andra parten, tar lån i               

dennes namn eller får hen att skriva under papper som leder till negativa konsekvenser för               

personen. Detta kan även innebära vanvård i form av att förövaren vägrar den andra parten               
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mat eller viktiga mediciner. Att vara socialt utsatt innebär att förövaren hindrar den andra              

parten från att gå ut, träffa vänner eller släkt. Personen blir mer eller mindre isolerad från                

omvärlden (Ibid.). I vissa definitioner ingår även latent våld vilket är något som nästan alltid               

förekommer i en relation där det brukas våld (Sollentuna kvinnojour, u.å). Latent våld             

innebär att den som utsätts för våld i en nära relation uppfattar kroppsspråk, rörelser och               

humörsvängningar hos förövaren som varningssignaler för nytt våld (Sollentuna kvinnojour,          

u.å). 

 

3.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redovisas mäns våld mot kvinnor ur ett historiskt och modernt perspektiv               

samt föreställningen om att vi lever i ett patriarkalt samhälle där vi påverkar och blir               

påverkade av de maktstrukturer som patriarkatet bygger på. Detta redovisas i syfte att ge en               

djupare förståelse för vår studie och dess kontext. 
 

3.3.1 Våldets olika uttryck 

Både män och kvinnor utsätts för våld men det förekommer skillnader mellan män och              

kvinnor vad gäller våldets karaktär. Kvinnor utsätts främst för våld inomhus och av en bekant               

medan män löper större risk att utsättas för våld utomhus av en okänd förövare (BRÅ, 2017).                

Oavsett om våldsoffret är en man eller en kvinna är det till största delen män som är förövare                  

Det våld som män riktar mot den kvinna som de har eller har haft ett förhållande med brukar                  

benämnas som mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Boethius, 2015). Utsattheten har             

också visat sig variera mellan kvinnor där några särskilt utsatta grupper av kvinnor har              

identifierats. Exempel på sådana grupper är enligt en utredning av Statens offentliga            

utredningar från 2015, funktionshindrade, utländska, äldre, missbrukande, prostituerade och         

mammor. Särskild utsatthet kan exempelvis handla om att dessa grupper oftare utsätts för             

våld än andra men även att det inom dessa grupper finns ett stort mörkertal. Det kan även                 

innebära att de utsätts för en speciell typ av våld eller att myndigheter och andra stödjande                

aktörer har svårt att bemöta dem. Utsattheten kan yttra sig på flera olika sätt men något som                 

flera av de nämnda grupperna har gemensamt är att de befinner sig i en beroendeställning till                
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någon annan. En kvinna med en funktionsnedsättning kan enligt Statens offentliga           

utredningar (2015) exempelvis vara i behov av vård eller hjälp, vilket många gånger kan ges               

av den hon lever tillsammans med. I dessa fall kan det handla om att partnern utsätter                

kvinnan för försummelse, dvs. att kvinnan inte får tillräckligt med mat eller dryck, inte får               

tillgång till de hjälpmedel hon behöver eller hjälp att kontakta myndigheter. I vissa fall är               

även partnern till en funktionsnedsatt kvinna en hjälp för att kommunicera med omgivningen,             

vilket skapar ett större beroende hos kvinnan och ytterligare kontrollmöjligheter för           

förövaren. På liknande sätt kan en utländsk kvinna med bristande språkkunskaper vara i en              

beroendeställning till sin man då hon saknar de språkliga medel och kunskap om möjlighet              

till hjälp som behövs för att kunna söka hjälp. Mannen kan många gånger vara kvinnans enda                

länk till samhället. Vad gäller äldres särskilda utsatthet menar Socialstyrelsen (2016) att äldre             

personer ofta ses utifrån sin ålder och de förutfattade meningar som finns kring äldre. Det               

förekommer exempelvis föreställningar om att äldre personer inte har sexuella relationer,           

vilket riskerar att leda till att sexuella övergrepp osynliggörs. Även många äldre personer har              

ett särskilt vårdbehov som kan användas och kontrolleras av en eventuell våldsutövare. 

Om kvinnan dessutom är mamma innebär detta enligt Statens offentliga utredningar (2015)            

att hon ofta inte bara ställs inför att hantera sin egen utsatthet, utan även barnens. Synen på                 

mamman som huvudsaklig omsorgsperson gör också att hon i större utsträckning än pappan             

görs ansvarig för barnens trygghet. I de fall där förövaren är pappa till barnen kan den                

familjerättsliga politiken utöka sårbarheten. Fokus på gemensamt föräldraskap riskerar ibland          

att åsidosätta frågor om säkerhet och fortsatt skydd, vilket kan leda till att mammor tvingas               

upprätthålla en relation till barnens pappa. Osynlighet och ett komplext hjälpbehov är            

ytterligare faktorer som påverkar kvinnans utsatthet. För en kvinna i ett missbruk kan det              

exempelvis vara svårt att söka hjälp då många skyddade boenden inte tar emot kvinnor i ett                

aktivt missbruk. Socialstyrelsen (2016) beskriver även att missbrukande kvinnor kan mötas           

av attityder som att de får skylla sig själva eftersom våldet ses som en konsekvens av                

missbruket. Prostituerade kvinnor lever enligt Statens offentliga utredningar (2015) i en           

liknande osynlighet och de kan många gånger ha svårt att söka hjälp då de kan mötas av                 

fördomar och upplever en rädsla för att bli stigmatiserade. 

3.3.2 Synen på våld mot kvinnor i nära relationer ur ett historiskt perspektiv 
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Synen på mäns våld mot kvinnor i nära relationer har med tiden långsamt förändrats. Länge               

uppfattades mäns våld mot kvinnor i nära relationer som en privat angelägenhet och till och               

med i viss mån som en naturlig del av äktenskapet. Det råder stor enighet om att synen på och                   

utövandet av våldet mot kvinnor grundar sig i kvinnans historiska, kulturella och sociala             

underlägsna ställning i samhället (Eliasson, 1997). Kvinnans väg till frihet och           

självständighet har krävt många år av förändring. Det var först på mitten av 1880-talet som               

ogifta kvinnor förklarades myndiga, och då vid 25 års ålder. De fick i och med detta själva                 

förvalta sin egendom, fram till den dagen de gifte sig. Då var det mannen som övertog rätten                 

över kvinnans egendom. Gifta kvinnor däremot ansågs fortfarande omyndiga fram till år            

1920 (SOU, 2015:55). Kvinnor ansågs förr vara mannens egendom och mannens ställning            

som familjens överhuvud gav honom rätt att bruka våld när han ansåg att det behövdes               

(Eliasson, 1997). Trots att våld och våldtäkt mot kvinnor som begåtts av en för henne okänd                

man även historiskt har lett till hård bestraffning var det först år 1965 som lagen mot våldtäkt                 

inom äktenskapet infördes i Sverige. Sverige var det första landet i världen att införa en sådan                

lag. I och med debatten om våldtäkt påbörjade kvinnojoursrörelsen sitt arbete under            

1970-talet och kom att spela en avgörande roll för förändringen av synen på mäns våld mot                

kvinnor i nära relationer. Kvinnojoursrörelsen synliggjorde mäns våld mot kvinnor och           

belyste konsekvenserna som det förde med sig i syfte att detta skulle ses som en kriminell                

handling och därmed leda till bestraffning. I och med detta lyftes frågan ur den privata sfären                

och in i den politiska debatten. Det var först under 1980-talet som de verkliga framstegen               

genomfördes som resulterade i att flera kvinnojourer bildades (SOU 2015:55). År 1982            

skedde en viktig lagförändring i Sverige som innebar att kvinnomisshandel faller under            

allmänt åtal. I och med denna lagförändring blev problemet inte bara kvinnans utan även ett               

problem som berör hela samhället. Den utsatta kvinnan behöver på så sätt inte längre bära               

hela bördan själv då samhället påtar sig ett ansvar att förhindra våldet och skydda den som                

blivit utsatt (Eliasson, 1997). Även om mäns våld mot kvinnor lyftes in i den politiska               

debatten tycktes man inte veta hur detta skulle kategoriseras. Statens offentliga utredningar            

(2015) beskriver att frågan länge behandlades inom området för hälsa och sociala frågor. År              

1990 lyftes mäns våld mot kvinnor för första gången som en jämställdhetspolitisk fråga och              

behandlades istället som en fråga om obalans i maktförhållanden mellan män och kvinnor.             

Ytterligare en betydande förändring under 1990-talet skedde år 1998 då Kvinnofridsreformen           
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infördes. Detta innebar att grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning infördes i           

brottsbalken. Det blev i och med detta även straffbart att köpa sexuella tjänster.             

Kvinnofridsreformen medförde dessutom uppmaningar till myndigheter att utöka arbetet för          

att förebygga våld mot kvinnor. 

Flera förändringar som rör lagstiftningen har genomförts, antingen genom att omforma           

befintlig lagstiftning eller genom att stifta nya lagar. Den kanske mest centrala av dessa är               

lagändringen som gjordes 2007 då Socialtjänstlagen skärptes. Genom skärpningen av den här            

lagstiftningen tydliggjordes kommunernas ansvar i situationer där det förekommer våld i nära            

relationer mot kvinnor. Lagändringen innebar ett förtydligande av socialnämndens ansvar att           

hjälpa och ge stöd åt brottsoffer. Ansvaret för kvinnor som utsatts för våld betonas särskilt               

(BRÅ, 2010). I 11 § 2 st Socialtjänstlagen går att finna; “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”. 

Socialtjänsten har idag ansvar för ett antal insatser för våldsutsatta kvinnor. Nationellt            

centrum för kvinnofrid (u.å.) beskriver de mest centrala. För en kvinna som lever med en               

våldsam man finns det många gånger ett behov av att få prata med någon. Socialtjänsten kan                

erbjuda stödsamtal och rådgivning för att tillgodose detta behov. En kvinna som blivit utsatt              

för våld har även rätt till ekonomiskt bistånd. I den akuta situationen kan kvinnan vara i                

behov av pengar för att inhandla mat och andra nödvändiga varor till sig själv och eventuella                

barn. Här tillåts socialtjänsten att frångå riksnormen för ekonomiskt bistånd och betala ut en              

högre summa om det är nödvändigt till följd av konsekvenserna av våldet som kvinnan blivit               

utsatt för. För de kvinnor och eventuella barn som är i behov av akut skydd finns så kallade                  

skyddade boenden. Dessa kan bedrivas av kommunen själv eller genom ideella kvinnojourer.            

Idag finns det ca 200 kvinnojourer i Sverige och ca 150 skyddade boenden och 71 procent av                 

dessa drivs ideellt. Den svenska kvinnojoursrörelsen har alltså än idag en väldigt central och              

betydelsefull del i arbetet med att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor (ibid). 

I dagens arbete med våldsutsatta kvinnor uppmanas det till att tala om våld då              

kommunikation är grundläggande i alla möten. Att vara uppmärksam på signaler som kan             

tyda på våld och att våga fråga om våld är centrala delar i arbetet mot våld i nära relationer.                   

För att underlätta för personal som bemöter dessa kvinnor finns det därför inom många              
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verksamheter rutiner för hur proceduren kring frågorna går till. Socialstyrelsen har           

exempelvis rekommendationer kring att alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård bör          

tillfrågas om erfarenheter av våld eftersom detta har visat sig öka upptäckten markant.             

Detsamma gäller kvinnor som söker psykiatrisk vård, då våld inte sällan leder till psykisk              

ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor            

har varit omfattande under de senaste åren och har resulterat i att kunskapen inom området               

har utvecklats, men mycket kan bli bättre. För att nå en bättre kvalitet och effektivitet i det                 

långsiktiga arbetet inom området behövs en bättre samordning, struktur och tydlighet hos            

berörda myndigheter (SOU 2015:55). I en utredning av Statens offentliga utredningar från            

2014 utvärderades de insatser som regeringen genomfört under åren 2010-2014 för att            

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kritiken handlar bl.a. om att arbetet mot våld i nära               

relationer ofta hamnar vid sidan av ordinarie arbete och att satsningarna på området ofta är               

kortsiktiga insatser och finansiering. Dessutom behöver en del kunskapsluckor fyllas,          

förebyggande insatser utökas och förvaltning och implementering förstärkas (SOU 2014:71).          

Det har också visat sig förekomma stora lokala och regionala skillnader vad gäller             

myndigheternas arbete med våld i nära relationer. Det stöd och skydd som en våldsutsatt              

kvinna får kan i hög grad påverkas av var i landet hon är bosatt (SOU 2015:55). 

 

3.3.3 Vem bär ansvaret? 

Tidigare forskning visar att det är vanligare att män lägger skulden på personen som blivit               

utsatt för våld, än att kvinnor gör det samt att kvinnor generellt är mer negativa mot våld i                  

nära relationer än vad män är (Anderson, Cooper & Okamura, 1997). Även fast män generellt               

tenderar att i större utsträckning acceptera våld i nära relationer förekommer det skillnader             

män emellan, beroende på deras tidigare erfarenheter av våld i nära relationer (Gracia &              

Herrero, 2006) . Män som känner en kvinna som varit utsatt för den här typen av våld har                  

visat sig ha en lägre acceptans av våldet medan män som känner en förövare har en högre                 

acceptans av våld mot kvinnor i nära relationer (Ibid.). 

Skillnader i attityder kring våld i nära relationer har även visat sig förekomma mellan olika               

etniska grupper. Nayak, Byrane, Martin och George (2003) menar att amerikaner med            

icke-europeisk bakgrund har en mer negativ attityd mot våldsoffren än amerikaner med            
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europeisk bakgrund. Detta beror på hur människor i olika länder uppfattar könsroller.            

Könsskillnader, manlig dominans och traditionella roller formar hur individer uppfattar och           

förstår våld mot kvinnor. Gracia och Herrero (2006) menar att en skuldbeläggande attityd är              

vanligt förekommande även bland befolkningen i länder inom den europeiska unionen. Den            

sociala acceptansen för våld mot kvinnor i nära relationer är lägre i länder med högre               

jämställdhet mellan könen. Ytterligare faktorer som kan påverka attityder kring våld i nära             

relationer är ålder, utbildning och social status. Skuldbeläggande av offret har enligt Gracia             

och Tomás (2014) visat sig vara mer vanligt förekommande bland människor som är äldre,              

har lägre utbildning och som upplever sig själva befinna sig bland dem med lägst social status                

i samhället. Whatley (2005) menar även att kvinnans klädsel vid tillfället kan påverka             

huruvida en person anser att hon bär ansvar för en våldtäkt utförd av hennes partner eller inte.                 

En förföriskt klädd kvinna, en kvinna i kort kjol, urringad blus och högklackade skor, anses               

av många bära ett större ansvar för en våldtäkt än en kvinna klädd i byxor och en löst sittande                   

blus. 

Människor är en del av ett större sammanhang och deras attityder och uppfattningar påverkas              

därför av omständigheter i deras omgivning. Det är inte bara könsroller och normer som har               

ett stort inflytande över hur samhällets bild av olika fenomen påverkas utan även yttre              

faktorer som exempelvis media. Media kan med hjälp av ord och texter framställa och              

identifiera människor som både förövare och offer. Lloyd och Ramon (2017) menar att hur              

olika tidningars artiklar kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer är skrivna påverkar hur               

människor uppfattar dem. Om tidningarna exempelvis rubricerar fall av mäns våld mot            

kvinnor i nära relationer som “avvisad älskare”, “dumpad älskare” eller “förblindad av            

avund” kommer mottagaren av informationen tolka artikeln som att kvinnan bär ansvaret för             

det hon blivit utsatt för. Om förövaren benämns som exempelvis “en kärleksfull far” eller “en               

älskad son” läggs därmed ännu mer av ansvaret över på kvinnan. Det är alltså kvinnan som                

fått mannen att använda våld genom att bete sig på ett visst sätt. Lloyd och Ramon (2017)                 

menar att det finns en relativt stor språklig makt som påverkar hur individer tolkar och förstår                

den information de får genom media, men även genom andra källor där det talas om aktuella                

händelser och fenomen, så som exempelvis internet (Ibid.). 
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3.4 Teoretisk referensram 

Den här studien har utgångspunkten i diskursanalytisk metod med en diskurspsykologisk           

ansats. För att kunna använda denna typ av metod krävs enligt Winther Jørgensen och              

Phillips, (2000) en utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.        

Socialkonstruktionism är en inriktning inom samhällsvetenskapen som fokuserar på att          

studera det individuella och sociala fenomen som sker mellan individer. Wetherell och Potter             

(1992) menar att diskurser är tal, som formas och omformas i samspel med andra individer.               

Individer som deltar i olika diskurser konstruerar sin verklighet och identitet utifrån de             

sammanhang och den tidskontext de befinner sig i (Börjesson, 2003). Diskurserna i sig är en               

produkt av individerna. Det är individerna som i kontakt med och påverkan av varandra              

producerar diskurserna. 

Den här studien utgår ifrån att det kan förekomma flera diskurser inom ämnet våld i nära                

relationer. Det kan innebära att olika individer talar på olika sätt om exempelvis mannens och               

kvinnans ansvar vid våld i nära relationer. I det här avsnittet kommer den diskursanalytiska              

metoden och den diskurspsykologiska ansatsen att beskrivas. 

3.4.1 Socialkonstruktionism 

Vid studier av människors sociala beteenden och upplevelser av verkligheten kan det vara             

lämpligt att använda sig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Winther Jørgensen &           

Philips, 2009). Enligt socialkonstruktionismen är individens uppfattning av verkligheten en          

social konstruktion som formas och omformas genom individernas samspel med varandra           

(Burr, 2015). Genom att undersöka dessa samspel kan det gå att få förståelse för hur               

människor förstår världen och de fenomen som den består av. För att få förståelse för dessa är                 

det även viktigt att ta reda på i vilka sammanhang och i vilken tidskontext som dessa                

uppfattningar konstruerats (Börjesson, 2003). Sociala faktorer och psykologiska tolkningar         

utgör pelare för de dagliga interaktionerna som sker mellan människor (Burr, 2015). Dessa             

faktorer och tolkningar är föränderliga. Det innebär att den socialkonstruktionistiska          

uppfattningen är att det inte finns någon sann bild av verkligheten, utan att alla uppfattningar               

om verkligheten är konstruktioner som beror på sammanhangets tidpunkt och geografiska           

plats (Burr, 2015). Socialkonstruktionism ur ett diskursanalytiskt perspektiv är ett sätt att            
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tolka och kategorisera de fenomen som konstrueras och ges en mening samt en innebörd              

genom språket i människors samspel med varandra. Dessa aspekter är en produkt av de              

vardagliga interaktioner som sker mellan människor i samhället. Diskursanalytiker hävdar att           

det är de sociala sammanhangen som konstruerar diskurser, och att man genom diskurserna i              

sin tur konstruerar de sociala sammanhangen (Winther Jørgensen & Philips, 2009). 

 

3.4.2 Diskursanalys 

Att undersöka en diskurs är att undersöka hur ett fenomen beskrivs språkligt, genom tal.              

Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) beskriver diskurser som ”ett bestämt sätt att tala om              

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Detta innebär att individer genom tal och               

samtal med varandra förstår och tolkar omvärlden. Språket är verktyget för de diskurser som              

individer skapar. Diskurser konstrueras i samspel mellan individer och genom hur språket            

används i dessa samspel (Fairclough, 1992). Ett fenomen skapas, ges en innebörd och en              

mening genom de begrepp som används i resonemangen kring fenomenet. Diskurser kan            

innehålla olika resonemang och ställningstaganden kring det fenomen som skapats. I och med             

att olika fenomen konstrueras på olika sätt beroende på sammanhang är fenomenen            

föränderliga och beroende av tolkningar och förhandlingar kring hur fenomenet ska förstås            

(Ibid.).  

Genom diskurser kan vi förklara fenomenen men också de tolkningar som går emot             

fenomenen (Winther Jørgensen & Philips, 2009). Språket kan anses vara en av de mest              

abstrakta sociala strukturer som finns. Diskurser skapas genom resonemang och samspel           

mellan individer och hur dessa individer använder sig av och förstår språket i dessa samspel.               

Vid utförandet av en diskursanalys ligger fokus inte bara på ordvalen utan också på hur den                

språkliga diskursen framställer en beskrivning av det sociala livet (Fairclough, 2003).           

Förståelsen av språket är dock inte statisk utan bygger på att individer ständigt tolkar och               

omtolkar det. På så sätt skapas hela tiden nya förståelser av språket och därigenom skapas               

även nya förståelser av diskurser och fenomenen som behandlas genom diskurserna (Burr,            

2015). Inom diskursanalysen finns ett flertal inriktningar. I den här studien har vi valt att               

använda oss av en diskurspsykologisk inriktning. 
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3.4.3 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi är en socialkonstruktionistisk analysmetod där fokus ligger på att analysera           

hur verkligheten konstrueras i kommunikation mellan människor, främst i de vardagliga           

situationerna (Wetherell & Potter, 1992). En diskurs inom diskurspsykologi kan definieras           

som det tal och text som är delar av den sociala praktiken (Potter, 1996). Inom               

diskurspsykologin ligger mycket av fokuset på hur människor formulerar sig och vilka            

uttalanden de gör (Wetherell & Potter, 1992). Dock ligger fokus främst på i vilka sociala               

sammanhang som dessa formuleringar och uttalanden görs. Genom språket och de sociala            

sammanhangen som individerna befinner sig i, framställer och skapar människor sina egna            

och andras identiteter (Winther Jørgensen & Philips, 2009). Det är utifrån de identiteter som              

skapas som de individer som deltar i diskurserna sedan tolkar och konstruerar talet som en               

social verklighet (Ibid.). Hur språket förstås och bemöts har även att göra med hur              

maktförhållanden och historiska aspekter påverkar deltagarna (Wetherell, Taylor & Yates,          

2005). 

Användningen av en diskurspsykologisk ansats i den här studien innebär att det går att göra               

en fördjupad analys utifrån internet och diskussionsforumet Familjeliv som det sociala           

sammanhang som individerna som deltar i diskussionerna befinner sig. Det går även att göra              

en analys utifrån hur deltagarna språkligen konstruerar den sociala verklighet som är våld i              

nära relationer.  

 

3.4.4 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoar är ett diskurspsykologiskt analysverktyg och kan förstås som tal vilket i            

en viss grupp förstås på samma eller liknande sätt (Wetherell & Potter, 1992). Talet i sin tur                 

består av ord, begrepp och talspråk. Det är genom dessa ord, begrepp och talspråk som talet                

förstås och tolkas. Tolkningsrepertoarerna kan med andra ord ses som hjälpmedel som            

individerna får tillgång till och kan använda sig av genom att interagera med varandra.              

Tolkningsrepertoarerna leder till mångfald i tal och språk då de kan komponeras och             

användas tillsammans på olika sätt (Ibid.). Genom interaktion mellan individerna konstrueras           
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och omtolkas individernas uppfattning av verkligheten. Detta görs genom att de individer            

som deltar i diskursen har med sig uppfattningar av verklighetskonstruktioner från andra            

tolkningsrepertoarer (Edley, 2001). I många fall är diskursbegreppet synonymt med          

tolkningsrepertoarer (Wetherell och Potter, 1987). Diskurser förstås ofta som ganska stora           

och övergripande medan tolkningsrepertoarer snarare kan förstås som mindre och mer nära            

den vardagliga kontexten (Edley, 2001). Wetherell och Potter (1992) menar att genom att             

analysera tolkningsrepertoarer läggs fokus på hur språket kan anpassas i diskurserna samt hur             

språket tillämpas i det vardagliga livet.  

 

3.4.5 Positionering 

Inom diskurspsykologin är det inte endast den sociala verkligheten som konstrueras utan även             

de identiteter som individer tilldelar sig själva och andra i interaktion med andra individer              

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att identiteterna är sociala konstruktioner innebär att            

de inte är statiska utan något som förändras beroende på miljö, situation och sammanhang.              

Genom att individer uttrycker sig språkligt, skapas och omskapas deras identiteter, det vill             

säga genom diskurserna skapas identiteterna. Den identitet som individen tilldelar sig själv            

och andra kan endast förstås genom de begrepp, ord och meningar som finns i att tillgå i den                  

specifika diskursen (Ibid.). Eftersom identiteter enligt detta synsätt är föränderliga, kan           

individens syn på sig själv och vem hen är se olika ut beroende på det sociala sammanhanget                 

(Giddens, 1998). Det är alltså möjligt för individen att skapa olika identiteter utifrån olika              

diskurser som hen deltar i. Detta kan göra att det ibland kan uppstå motsägelser i individens                

olika identiteter då positioneringen på många sätt handlar om att framställa sig själv i så god                

dager som möjligt utifrån sammanhanget och på ett sådant sätt som passar det sammanhang              

de befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). När individer positionerar sig             

använder de resurser ur tolkningsrepertoaren för att ge uttryck för sin identitet och sig själva.               

De använder och omtolkar alltså det innehåll i tolkningsrepetoaren och konstruerar på så sätt              

sin sociala verklighet utifrån vilken de sedan positionerar sig själva (Ibid.).  

Den här studien syftar till att undersöka hur deltagarna på diskussionsforumet Familjeliv talar             

om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. För att kunna undersöka diskurserna är det av                
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intresse att studera hur deltagarna positionerar sig själva och hur de använder sig av språket               

för att göra detta. Det är även relevant att titta på hur deltagarna i de olika trådarna framställer                  

och positionerar andra deltagare. I det här fallet är det relevant att granska hur kvinnor utsatta                

för våld i nära relationer samt männen som är förövare framställs i diskussionerna mellan              

deltagarna. Det är även intressant att studera hur kvinnor som varit utsatta för våld framställer               

och positionerar sig själva och sina förövare.  

 

3.4.6 Feministisk teori 

För att ha möjligheten att skapa strategier för att förhindra våld mot kvinnor krävs en djup                

förståelse för de underliggande faktorerna som bidrar till våld mot kvinnor i nära relationer              

(Walker & Fowler, 1999).  

Enligt feministisk teori är dagens samhälle ett så kallat patriarkat, vilket innebär att det finns               

en könsmaktsordning där mannen är överordnad kvinnan på en strukturell nivå (Mattsson,            

2010). Eftersom könsrollerna är föränderliga och inte statiska är det viktigt att förstå dessa              

som sociala konstruktioner (Muehlenhard & Kimes, 1999). I många fall utesluts kvinnor från             

högre maktpositioner och yrkesroller, de har i genomsnitt lägre löner än män och de anses               

som avvikare från normen, dvs. mannen (Mattsson, 2010). När vi agerar utifrån de sociala              

normer som finns i samhället bidrar vi till att upprätthålla maktstrukturerna. När vi agerar              

utifrån maktstrukturerna bidrar vi till att upprätthålla de orättvisor och ojämlikheter som finns             

i vårt samhälle. Att gå emot normerna och att tänka normkritiskt kan vara obekvämt och är                

något som kräver att personen tål att bli utsatt för kritik från samhället (Ibid.). Normer och                

maktstrukturer är inte statiska. De är föremål för människors omtolkning och upplevelse. Ju             

fler människor som går emot normerna desto mer kommer samhället att omformas. På så sätt               

kommer det att skapas nya normer och nya strukturer i samhället. I dagens samhälle är dock                

den vita, heterosexuella mannen normen. Det är utifrån honom som normerna och            

maktstrukturerna utgår och allt annat anses avvikande (Ibid.). Könsrollerna och även           

maktförhållandena har förändrats genom tiden. Idag har kvinnan en annan plats i samhället än              

på exempelvis 1950-talet (Van Lawick, 2013). Majoriteten av de individer som tar ut en              

universitetsexamen är kvinnor, trots det tjänar kvinnor ca 81% av det männen tjänar (SCB,              

2015; SCB, 2016). Detta innebär att vi kan se början på en förändring. Kvinnans plats i                
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samhället anses inte längre vara i hemmet för att ta hand om barnen och hushållet (Van                

Lawick, 2013). 

Mattsson (2010) menar att det även är viktigt att vara medveten om det som kallas               

intersektionalitet. Intersektionalitet innebär att förutom kön påverkar sexualitet, kultur,         

etnicitet, klass och genus hur maktförhållandena i samhället ser ut. Detta innebär exempelvis             

att den vita medelklasskvinnan kan vara överordnad invandrarkvinnan från en lägre           

samhällsklass, på grund av att det finns en vithetsnorm i samhället och att högre klasser är                

överordnade lägre klasser. Det kan även bero på språkliga kunskaper. Intersektionalitet kan            

även innebära att den vita medelklasskvinnan, i vissa fall, har högre social status än en vit                

man från en lägre samhällsklass, just på grund av den socioekonomiska status som de olika               

samhällsklasserna medför (Ibid.). 

Den traditionella synen på kvinnor är en del av den process genom vilken vi kan förstå hur                 

samhället, rättsväsendet och kvinnorna själva konstruerar, upplever och förstår mäns våld           

mot kvinnor (Baker, 2008). Enligt denna traditionella syn konstrueras vissa egenskaper och            

beteenden, så som svaghet och passivitet, som feminina. Det anses exempelvis feminint att             

gråta och att visa känslor då det är ett tecken på svaghet. Då kvinnors roll traditionellt och till                  

viss del än idag, konstruerats som den svaga individen i en heterosexuell relation, konstrueras              

i sin tur maktförhållanden mellan mannen och kvinnan, där mannen är den starka individen              

(Ibid.). De socialt konstruerade normer som finns vad gäller femininitet och kvinnlighet            

upprätthålls av diskurser som sker mellan individer. Det är på grund av dessa diskurser som               

maktrelationer och de normer som finns i samhället uppfattas som sanningar (Foucault,            

1980). Trots dessa normer och tanken om kvinnan som den svagare individen, förväntas hon              

göra motstånd när hon blir utsatt för våld, speciellt när det handlar om sexuellt våld och                

våldtäkt, trots det att oftast mannen är fysiskt starkare (Jordan, 2005). 

 

4. Metod 

Denna studie har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt vilket enligt Burr (2015) innebär           

att vi har analyserat de insamlade data utifrån verkligheten som en social konstruktion. Hur              

verkligheten är konstruerad beror på sammanhang, tid och geografisk plats. Nedan följer hur             
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vi gått tillväga i vårt urval och analys samt en närmare beskrivning av de diskurspsykologiska               

analysverktygen. 

 

4.1 Val av diskussionsforum och diskussionsforumens funktion 

Mötesplatser på internet, så som diskussionsforum och sociala medier blir allt mer vanligt.             

Dessa mötesplatser har blivit en del av vårt sociala liv och skapar en slags gemenskap där                

man kan träffa människor med liknande intressen och åsikter som en själv (Skog, 2010). Vi               

hade ett intresse av att göra en studie på internet, av redan befintligt material. Eftersom               

Familjeliv är det näst största svenska diskussionsforumet på internet (Familjeliv, u.å.), har vi             

valt att använda oss av detta i vår studie. När vi började undersöka internet och olika sociala                 

forum ville vi först göra en studie av kommentarer under bilder på appen Instagram. Efter               

närmare undersökning och övervägande kom vi fram till att det var svårt att hitta en direkt                

koppling till det sociala arbetet på de sidor som vi besökte på Instagram samt tillräckligt               

mycket relevant material. Dessutom fann vi många etiska dilemman med denna           

undersökning. Vi valde istället att använda oss av diskussionsforum, nämligen Flashback och            

Familjeliv. Efter en ytlig genomläsning av inlägg på både Flashback och Familjeliv kunde vi              

konstatera att inläggen på Flashback, relaterade till vårt ämnesval, till stor del bestod av              

ytterst provocerande inlägg. Vi misstänkte därför att många som skrev dessa inlägg var så              

kallade “internettroll” som skrev endast i syfte att provocera, och ansåg att detta inte gav               

varken en lämplig eller trovärdig spegling av verkliga diskurser. Vi kan inte säga säkert att               

den data vi hittat på Familjeliv är en helt trovärdig spegling av åsikterna på forumet i helhet.                 

Dessa data gav dock flera olika formuleringar kring ämnet och det var fler deltagare som               

utvecklade sina svar i inläggen än på Flashback. Deltagarna på Familjeliv visade även att de               

kunde resonera med varandra och komma överens, alternativt “mötas på mitten” i fler av              

diskussionerna än på Flashback, vilket gav ett mer nyanserat och varierande material. 

Familjeliv är en plattform på internet där vem som helst fritt kan diskutera och kommentera               

olika ämnen och fenomen. Diskussionerna på detta forum kallas för trådar där personen som              

skapar tråden kallas för trådstartaren eller TS. Vissa trådar kräver att man är medlem för att                

delta och kommentera. Därför valde vi, av etiska skäl som nämns i ett eget stycke nedan, att i                  

den här studien endast ha med de trådar som var öppna för allmänheten. Att dessa               
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diskussioner sker på internet gör att trådstartaren kan nå ut till ett obegränsat antal människor               

och på så sätt kunna möta individer som befinner sig i samma situation eller är intresserade                

av att diskutera samma ämnen. Individer med samma åsikter, bild av verkligheten och             

upplevelser kan då mötas här och känna gemenskap. Eftersom mötet sker över internet finns              

det inte heller några geografiska hinder (Plantin & Danebäck, 2010). Stewart (2010) menar             

att den nätgemenskap som deltagare av olika forum på internet finner, kan väga upp för det                

utanförskap individer känner i det verkliga livet samt hjälpa människor i utsatta situationer att              

hitta stöd. Kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer kan finna stöd genom att få                 

kontakt med kvinnor i samma situation samt få råd om situationen som de befinner sig i. Att                 

finna en slags gemenskap eller ett sammanhang man trivs i, att få stöd och kunna ställa frågor                 

samt be om råd blir således diskussionsforumens funktion i den internetbaserade sociala            

kontexten (Ibid.).  

 

4.3 Urval och datainsamling 

Fokus i studien ligger på hur deltagarna i trådarna på diskussionsforumet Familjeliv talar om              

mäns våld mot kvinnor i nära relationer och hur de genom sitt tal konstruerar sin uppfattning                

av detta fenomen. Vårt val av metod fått styra urvalet av de trådar vi valt att fokusera studien                  

på och analysera. I följande avsnitt förklaras hur vi gick tillväga när vi valde ut               

diskussionstrådarna som ligger till grund för studiens empiri. 

4.3.1 Urval 

I första urvalsproceduren analyserades information och data begränsades efter årtal och           

innehåller trådar från de senaste tio åren. Trådarna är alltså startade år 2007 eller senare.               

Eftersom vi märkte att våra sökningar genererade många irrelevanta sökträffar, valde vi att             

använda ett lite större tidsspann för att få tillräckligt många relevanta trådar att analysera. Att               

just detta tidsspann har valdes berodde även på att vi ville få tillräckligt med sökträffar för att                 

få ett så representativt urval som möjligt. Ett bredare tidsspann innebar även att det gick att                

hitta trådar som faktiskt behandlade ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer i              

diskussionerna, och att kunna sålla ut de trådar där ämnet endast nämnts i något eller några få                 

inlägg i en diskussion som egentligen behandlade ett annat ämne.  
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Till att börja med användes relativt generella begrepp vid sökningarna, exempelvis “våld i             

nära relationer”. Detta var en av sökningarna som gav flest träffar. Det mesta av innehållet i                

de trådar som blev resultatet av sökningen var inte relevant för studiens syfte utan berörde               

snarare praktiska saker relaterade till exempelvis hjälp från socialtjänsten, vård och           

fängelsestraff. För att hitta de trådar som var relevanta och mer specificerade för syftet              

behövde därför sökningarna begränsas samt sökorden anpassas till begrepp som används i            

mer dagligt tal. Detta innebar att sökningarna begränsades från sju till fyra stycken. De              

slutgiltiga sökningarna blev således “kvinnor som blir slagna”, “slagna kvinnors ansvar”,           

“vad är relationsvåld” samt “våld mot kvinnor”. De sökningar som uteslöts ur urvalet var              

“våld i nära relationer”, “mäns våld mot kvinnor” samt “kvinnomisshandel”. Dessa tre            

sökningar valdes bort eftersom vi, efter genomläsning av rubrikerna och det första inlägget i              

trådarna, uppmärksammade att de inte var relevanta för just vårt syfte.  

När det görs en sökning på Familjeliv delas resultaten upp i sidor. Det hamnar tio sökresultat                

på en sida och sedan går det att bläddra mellan sidorna för att få tillgång till resultaten, som                  

då är diskussionstrådarna. Då vi valde funktionen “sortera efter relevans” när vi sökte på              

hemsidan märkte vi att allt eftersom vi bläddrade mellan sidorna i sökresultaten, läste             

rubriker och det första inlägget i trådarna, blev resultaten mindre och mindre relevanta för vår               

studie. Relevansen för studien sjönk ganska snabbt och redan på tredje sidan fann vi att               

nästan alla trådar var irrelevanta. Detta gällde även för de sökresultat vi fått genom att               

använda de de sökord som genererat väldigt många träffar. Det skulle även bli omöjligt för               

oss att både bläddra igenom alla sidor och läsa igenom alla rubriker och första inlägg på alla                 

sökningar, då exempelvis sökningen “våld mot kvinnor” gav 53,800 träffar. Vi valde därför             

att fokusera vår studie på de första fem sidorna av sökresultaten och sedan utifrån dessa sidor                

välja de trådar som var av störst relevans för den tidsperiod vi valt att utgå från.  

Då vi ville analysera kommunikationen och interaktionen mellan deltagarna på forumet valde            

vi att använda oss av de trådar som hade minst tio svar. Detta gjordes eftersom det kan vara                  

svårt att göra en diskursanalys på trådar där det endast finns ett fåtal inlägg. 

 

4.3.2 Slutgiltigt urval 
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Genom att, som nämnt ovan, utgå från de första fem sidorna på varje sökning, blev resultatet                

50 trådar per sökning. Rubrikerna samt trådstarten lästes till att börja med igenom på dessa 50                

trådar för att direkt utesluta de trådar som inte alls stämde överens med syftet. Detta var ett                 

val som gjordes då det uppmärksammades att sökfunktionen på forumen inte endast visade             

trådar där fenomenet våld i nära relationer diskuterades, utan även trådar där fenomenet             

nämnts, om så bara en gång, under diskussionens gång. Genom att läsa det första inlägget i                

dessa trådar valde vi sedan ut de som i första inlägget ställer en fråga, berättar om en                 

upplevelse eller för ett resonemang kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. På så sätt                

kunde trådar som handlade om kvinnors våld mot män i nära relationer uteslutas.  

Genom att gå in och läsa i trådarna med relevanta rubriker och trådstarter skedde även ett                

urval genom att de trådar som genererat tio svar eller fler valdes ut, eftersom vi ansåg att                 

endast dessa trådar kunde generera mer givande och informationsrika diskussioner än de med             

färre svar. De trådar med tio eller fler inlägg lästes sedan igenom noggrant för att undersöka                

så att även resterande innehåll i tråden var av intresse och relevans för studien och inte endast                 

trådstarten.  

De trådar med tio eller fler inlägg där innehållet var relevant för studien valdes sedan ut som                 

slutgiltigt urval. Urvalet resulterade på så vis i totalt 20 trådar. Detta urval bestod av de trådar                 

där rubrik, trådstart och resterande inlägg kunde anses relevanta för studien samt där det              

ansågs finnas tillräckligt många inlägg för att det skulle kunna kallas diskussionstråd, alltså             

tio eller fler inlägg. Något som uppmärksammades vid noggrann genomläsning av dessa            

trådar var att deltagarna i vissa av dem tenderade att byta ämne under diskussionens gång.               

Detta innebar att vi i vissa fall inte kunde använda oss av hela trådarna då               

ämnesförskjutningarna innebar att innehållet i trådarna blev irrelevant för studien. Detta           

gjorde att beslut fattades om att endast de första 50 inläggen i varje tråd skulle läsas och                 

analyseras i studien. Det här beslutet togs även eftersom det ansågs vara för mycket material i                

de trådar med flest inlägg för att det skulle vara möjligt att gå igenom allt detta material under                  

den begränsade tidsperioden som studien gjorts. 

De slutgiltiga 20 trådarna delades in i fyra olika kategorier för att underlätta analysprocessen              

samt för att lättare kunna se relevans utifrån frågeställningarna: 1) Vad är relationsvåld?             

Under denna kategori lades 5 trådar. 2) Kvinnans ansvar/kvinnans roll. Under denna kategori             
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lades 7 trådar. 3) Mannens ansvar/mannens roll. Under denna kategori lades 3 trådar. 4) Är               

mäns våld mot kvinnor verkligen ett problem? Under denna kategori lades 4 trådar. 

4.4 Översiktlig beskrivning av trådarna 

Här följer en sammanfattande beskrivning av trådarna i det slutgiltiga urvalet. Flera            

trådstartare (benämns hädanefter som TS) sökte en definition eller en förståelse av våld i en               

relation. En TS undrade varför fysisk misshandel anses värre än psykisk misshandel utifrån             

samhällets synvinkel. Definitionen av våld i nära relation uttrycktes och eftersöktes på olika             

sätt av deltagarna i trådarna. En TS kallade våld i nära relationer för kvinnomisshandel och en                

TS undrade specifikt över definitionen av psykisk misshandel. I tre av trådarna berättade             

deltagarna om sina egna upplevelser av att vara utsatt för någon typ av våld av sin manliga                 

partner. I fyra av de trådar under kategorin “Kvinnans ansvar/kvinnans roll” var TS en kvinna               

som blivit utsatt för våld av en man i ett parförhållande. Samtliga fyra kvinnor ställde frågan                

om de bär hela eller delar av ansvaret för mannens beteende och handlingar. Två av dessa                

uppgav även att de fått kommentarer från bekanta om att de ansågs vara “svaga” och att det                 

var deras fel att de blivit slagna. En TS skrev ett långt inlägg om att samhället bör sluta döma                   

kvinnorna som blir utsatta för våld. Två TS resonerade kring att kvinnan är lätt att manipulera                

och svag samt att kvinnan har ett ansvar då hon ofta provocerar fram våldet genom               

kommentarer och vissa typer av beteenden. 

Vid trådar med diskussioner kring mannens ansvar när han utsätter en kvinna för våld              

ifrågasattes det fokus som läggs på mannens aggressivitet och våldsamhet. TS för den första              

tråden menar att våld inte är kopplat till kön utan att det ligger i människans natur att vilja                  

dominera när utrymme ges. Vidare diskuteras i en annan tråd huruvida en kvinna kan              

provocera fram våld och om det, bortsett från lagrum, ibland går att rättfärdiga en våldsam               

handling. Den tredje trådstarten handlade om våldsutövaren som person, där TS undrade vad             

relationsvåld beror på. TS menade att det måste vara något fel hos den personen som tar till                 

våld eller blir aggressiv och undrade hur dessa människor får hjälp och om denna hjälp är                

effektiv. 

Under kategorin “Är mäns våld mot kvinnor verkligen ett problem?” ifrågasattes fenomenet            

“mäns våld mot kvinnor i nära relationer” av samtliga fyra TS. I dessa fyra trådar handlade                
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första inlägget om att TS skrev ett påstående kring mäns våld mot kvinnor och drar paralleller                

till våld som sker mellan män, mellan kvinnor samt mellan par i homosexuella förhållanden.              

TS ställde därefter en fråga gällande begreppet “mäns våld mot kvinnor i nära relation” och               

om detta ska ses som ett legitimt begrepp eller om det är förlegat och bör ersättas med                 

exempelvis “våld i parförhållanden”. 

4.5 Tillvägagångssätt vid analys 

Fokus i den här studien ligger på att undersöka deltagarnas resonemang i tal och sanning av                

verkligheten samt på vilket sätt de förmedlar denna. Vi ville även undersöka vilka språkliga              

verktyg de använder sig av. 

För att kunna analysera dessa faktorer lämpar sig en diskurspsykologisk ansats (Winther            

Jörgensen & Philips, 2009). Genom att använda en diskurspsykologisk ansats har vi kunnat             

identifiera och studera hur förståelsen av ett visst fenomen konstrueras mellan de individer             

som deltar i diskussionerna på forumen. Wetherell och Potter, (1992) menar att det genom              

dessa konstruerade verkligheter med hjälp av diskursanalytiska verktyg går att analysera hur            

språket har bidragit till konstruktionerna samt hur konstruktionerna påverkar individens          

positionering i gruppen (Wetherell & Potter, 1992). De diskursanalytiska verktygen som           

använts är positionering och tolkningsrepetoar. Genom att analysera språket som användes i            

trådarna kunde vi identifiera hur olika begrepp och talspråk startade olika diskurser och hur              

människor svarade och interagerade med varandra. Genom att analysera tolkningsrepertoarer          

läggs fokus på hur språket skapas i diskurserna samt hur språket används. När deltagarna              

uttrycker sig språkligt skapas och omskapas deras identiteter, det vill säga att diskurser             

skapas positioneringar.  

I det första skedet av analysen lästes alla 20 trådar igenom tillsammans för att vi skulle kunna                 

diskutera innehållet i trådarna. Här använde vi oss av det faktum att vi är tre som utför                 

studien, till vår fördel, då vi fick fler infallsvinklar och perspektiv på trådarnas innehåll. Att               

läsa trådarna tillsammans gjordes eftersom vi ville kunna diskutera dem samtidigt. Vi var             

dock medvetna om att detta kunde vara till vår nackdel eftersom vi kunde påverka varandra               

med våra åsikter. Detta var dock något som vi var medvetna om när vi gjorde detta val och                  

kunde ta hänsyn till när vi diskuterade. På detta sätt kunde vi diskutera kring våra egna och                 
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varandras förförståelser av det vi läst och på så sätt få en bredare förståelse av inläggen i                 

trådarna. I det här skedet av analysen uppmärksammades det även hur viktigt det är att ha                

med de trådar och inlägg som belyser båda sidor av det begrepp eller fenomen som               

diskuteras, eftersom vi vill undersöka diskurserna generellt och inte bara en viss typ av              

diskurs. 

Efter detta sammanfattades varje tråd var för sig samtidigt som, för studien, viktiga citat och               

mönster i trådarna identifierades. Detta gjordes för att lättare kunna gå tillbaka till det vi               

uppmärksammat som viktigt i trådarna utan att varje gång behöva bläddra i trådarna på själva               

forumet. Samtidigt har vi varit medvetna om risken om att gå miste om viktig information               

genom detta tillvägagångssätt. För att inte missa något viktigt eller att något av intresse faller               

bort av misstag har vi vid tillfällen fått gå tillbaka till trådarna och läsa igen. I                

sammanfattningarna har vi förklarat både citaten och sammanhangen i vilket deltagarna           

skrivit sina inlägg. Genom att göra på det här sättet har vi undvikit att citat tagits ur sin                  

kontext och på så sätt tolkats felaktigt. Vi har försökt ha med ett för trådarna i sin helhet,                  

representativt antal olika citat från de olika diskurserna. För att underlätta för läsaren har              

stavfel i diskussionsinläggen korrigerats i citaten under resultat. När vi undersökt trådarna            

uppmärksammade vi att ämnet rörde upp mycket känslor hos deltagarna och att det inte sällan               

förekom bråk mellan deltagarna. Dessa inlägg innehöll då mest nedlåtande ord och            

svordomar och efter att ha diskuterat dessa inlägg valde vi att inte ha med dem i analysen då                  

de inte tillförde någon viktig information eller material till studien. 

Att vi var tre som gjorde den här studien har till mestadels varit till vår fördel. Vi har antagit                   

olika roller där en varit den som kommit med tankar och idéer om hur analysen skulle läggas                 

upp och hur vi skulle gå tillväga för att få med så mycket av de insamlade data som möjligt.                   

Enligt Lenéer Axelson och Thylefors (2009) kan tre olika typer av roller urskiljas när det               

talas om hur individer arbetar i en grupp. Dessa är de individuella rollerna, arbetsroller och               

samarbetsroller. De individuella rollerna innebär att individerna i en grupp är relativt            

oberoende av varandra. Arbetsrollerna är kopplade till faktorer som att exempelvis ta initiativ             

och samarbetsrollerna innebär att att individerna i gruppen lyssnar på varandra samt att det              

finns ett öppet klimat (Lenéer Axelson & Thylefors, 2009). Vi har alla antagit dessa roller               

mer eller mindre och under perioder, under den tiden som studien gjorts. Till att börja med                
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anammade vi arbets- och samarbetsrollerna för att kunna diskutera och analysera de olika             

inläggen utifrån alla våra förförståelser och för att alla ska få komma till tals. Vi har försökt                 

att hjälpas åt att skriva, försöka komma med nya initiativ och förslag. Vi har haft ett mycket                 

öppet klimat i gruppen då vi kunnat säga vad vi tycker är bra och mindre bra samt ge                  

varandra konstruktiv kritik. När vi var i slutskedet av analysen och noga hade diskuterat              

igenom inläggen och trådarna var vi mer individuella och kunde skriva på varsitt håll              

samtidigt som vi stämde av med varandra och berättade vad vi gjorde och vad vi tyckte om                 

det som alla hade skrivit. 

4.6 De diskurspsykologiska verktygen 

Tolkningsrepertoar: Detta verktyg har i den här studien använts för att analysera de samlade              

konstruktioner av verkligheten som två eller flera deltagare delar. Detta visar sig genom att              

deltagarna använder språket för att konstruera en gemensam uppfattning av verkligheten.           

Genom tolkningsrepertoarer har vi kunnat finna mönster i hur individer talar om våld i nära               

relationer och om de områden inom ämnet som berörs i den här studien, exempelvis ansvar               

och hur våld definieras. Det har ibland funnits mindre diskurser inom de större diskurserna              

som har varit möjliga att analysera genom tolkningsrepertoarer. Ett exempel på detta är när vi               

analyserat de olika aspekterna av ansvar och vi funnit mindre diskurser inom detta område              

som syftar till de biologiska skillnader som finns mellan könen eller hur individernas             

uppfostran sett ut som en förklaring till vem som bär ansvaret. 

Positionering: Detta verktyg har använts för att analysera hur deltagarna i           

diskussionstrådarna konstruerar sin egen och andras identitet utifrån de resurser som bistås i             

tolkningsrepetoarerna. Positionering har använts för att analysera hur deltagarna framställer          

sig själva och andra i sina inlägg och även hur de använder sig av personliga pronomen. Detta                 

verktyg har även använts i syfte att se hur deltagarna ställer sig till olika typer av                

positioneringar och huruvida de anpassar sig efter dessa eller inte. Dessa två behöver dock              

inte höra ihop och har analyserats var för sig om det är på det sättet de förekommer. Edley                  

(2001) menar att positioneringarna inte behöver vara detsamma genom en diskurs utan är             

föränderliga eftersom individerna kan ångra sina uttalanden eller börja förstå ett fenomen            

annorlunda under diskursens gång. Winther Jörgensen och Philips (2009) skriver att när            

deltagarna använder personliga pronomen kallas det för subjektspositionering. Ett exempel på           
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en subjektspositionering från materialet är när en deltagare börjar sitt inlägg i jag-form men              

sen ändrar till att skriva “man” som kan ses som en mer generell form och att uttalandet då                  

gäller för gemene man inte bara hör hen personligen.  

4.7 Trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet  

Vid en kvalitativ forskning tillämpas några kriterier för att på bästa möjliga sätt kunna              

försäkra att forskningen är representativ för urvalet, att det går att utföra forskningen igen,              

med liknande resultat och att studien verkligen undersöker det som syftet säger att den              

undersöker (Fejes, Thornberg, Ahn, Back, & Berterö, 2015). För att detta ska vara möjligt              

måste studien uppfylla kraven för trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Trovärdighet          

innebär att urvalet och analysförfarandet är noga beskrivet. Det ska gå att skilja på vad som är                 

insamlad data och vad som är tolkningar av data. Överförbarhet handlar om att resultatet ska               

vara överförbart, eller representativt för hela populationen som har undersökts. Urvalet ska            

alltså kunna representera populationen i sin helhet (Bryman, 2008). Tillförlitlighet innebär att            

metoderna och tillvägagångssättet i studien är väl beskrivna samt att de är pålitliga. Studien              

ska i princip kunna upprepas med hjälp av samma metoder (Justesen & Mik-Meyer, 2012).  

Genom att ha en tydlig koppling mellan syfte och frågeställning och tidigt i processen välja               

vilken metod vi skulle använda oss av, kunde vi besvara undersökningens frågeställning och             

på så sätt tydligt visa att tillförlitlighet i resultatet. Metoden och teorin valdes efter att syftet                

för studien konstruerats för att dessa skulle passa just vår studie. Hur studien genomförts är               

väl beskrivet för att det ska vara lätt att följa dessa genom hela studien. För att försäkra oss                  

om att vi har uppfyllt kriterierna för trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet har vi             

skrivit ner alla steg i urvalet noggrant. Detta har gjorts för att det ska vara så lätt och tydligt                   

att följa som möjligt. Det var inte möjligt att göra ett urval av all data som vi fick fram på                    

forumet. Därför gjorde vi ett urval utifrån de fem första sidorna på varje sökning, vilket då                

var 50 trådar. Vi har även diskuterat och analyserat urvalet mellan varandra för att vara säkra                

på de att olika steg vi tagit i urvalet ska vara begripliga och lätta att följa. Vi har en tydlig                    

struktur genom med bakgrundsfakta och tidigare forskning samt en teoretisk referensram som            

göra att det är lätt att följa hur resultatet har producerats. Det finns även en diskussionsdel där                 

metod och teori diskuteras för att få utrymme att analysera brister och fördelar med valet av                

metod och teori. 
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4.8 Etiska överväganden 

När det gäller studier som görs med hjälp av befintliga data som är tillgängliga via internet är                 

de etiska riktlinjerna inte lika skarpa som vid andra typer av studier. Mycket av det som                

skrivs i det offentliga rummet på internet är intressant för studier och forskning, däremot kan               

det vara svårt att finna källan till den information och de data som går att hitta där. På så vis                    

kan det försvåra möjligheterna till att exempelvis få samtycke från de som delat             

informationen på internetsidorna (Bryman, 2011). För att undersöka befintlig information på           

internet finns vissa krav. Informationen ska vara lättillgänglig, d.v.s. den ska vara lätt att hitta               

och vara arkiverad på ett offentligt sätt; det ska inte krävas lösenord för att få tillgång till                 

informationen. Materialet får inte heller vara känsligt och det får inte heller finnas några              

regler på sidan där informationen hittas som förbjuder användning av informationen (Pace &             

Livingston, 2005).  

Materialet som använts i denna studie kommer från ett för allmänheten offentligt            

diskussionsforum på internet. Sidan är både lättillgänglig och saknar lösenordsskydd vilket           

gör det möjligt för vem som helst att gå in och läsa vad som skrivits i de offentliga trådarna                   

och inläggen. Många av trådarna på Familjeliv är endast öppna för de som är medlemmar. I                

den här studien har endast de trådar som är öppna för alla, både medlemmar och               

icke-medlemmar analyserats. Detta var ett aktivt val av oss eftersom vi ansåg att det inte hade                

varit etiskt försvarbart att bli medlemmar på forumet för att göra den här studien. Även om vi                 

hade skrivit på forumet att vi observerade och analyserade trådarna till en studie hade det               

varit omöjligt att nå ut till alla deltagare. I de offentliga trådarna är både medlemmarna och                

icke-medlemmarna på Familjeliv medvetna om att det som skrivs på forumet är offentligt och              

tillgängligt för allmänheten. Bedömningen har därför gjorts att särskilt samtycke från de som             

skrivit i diskussionstrådarna inte är nödvändigt. 

Medlemmarna på Familjeliv skriver under ett användarnamn som de kommit på själva.            

Personer som svarar på trådarna men som inte är medlemmar skriver automatiskt under             

användarnamnet “anonym”. Eftersom det inte går att veta om någon skulle kunna identifiera             

medlemmarna genom deras användarnamn har vi valt att inte skriva med dessa i vår studie. 
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5. Resultat 

Resultatet bygger på analyser av hur deltagarna i diskussionerna på forumet genom            

positionering identifierar sig själva och andra, samt hur de i samspel med varandra skapar              

och/eller omskapar diskurser kring den sociala verklighet vad gäller mäns våld mot kvinnor i              

nära relation. Citat som illustrerar och exemplifierar positionering och de resonemang som            

förs har valts ut från inläggen i trådarna. 

5.1 Hur talas det om våld - vart går gränsen? 

I det här avsnittet presenteras resultat och analyser av diskurser från forumet rörande vad som               

ska definieras som våld och huruvida det finns en gräns för vad som ska räknas som våld                 

samt i så fall vart den här gränsen går. Diskussioner som handlar om vad som är våld och vad                   

som ska räknas som våld är inte vanligt förekommande i vår data. Diskussionerna som finns               

är dessutom inte särskilt långa, dock innehåller de flesta av dem långa inlägg där deltagarna               

resonerar kring sin uppfattning och förförståelse av vad våld i nära relation är. 

 

5.1.1 “Vet du verkligen inte vad våld är?” 

I många av trådarna talas det om att våldet blir vardag och att gränsen för vad som ska räknas                   

till våld blir suddig. Det här är en anledning till att många deltagare söker en definition av                 

våld i nära relationer. Ofta ger deltagarna en förklaring till hur normaliseringen av våldet går               

till och hur våldet blir en del av vardagen. Det talas även om hur denna process kan göra det                   

svårt för kvinnan att lämna mannen, trots att hon inte mår bra i relationen. Ett vanligt                

förekommande resonemang är att det är en långsam process där kvinnan successivt blir             

“hjärntvättad”. Kvinnan börjar till följd av detta att tvivla på sig själv och på vad som är rätt                  

och fel, vilket försvårar för henne att lämna mannen. I några av trådarna benämner deltagarna               

processen som just normaliseringsprocessen. I en av trådarna skriver en deltagare: “Det låter             

som att du har råkat ut för normaliseringsprocessen” som svar på ett inlägg där en kvinna                

berättar om det våld som förekommer i hennes relation till hennes man. Genom det här svaret                

positionerar deltagaren kvinnan som utsatt för normaliseringsprocessen när hen skriver att           

kvinnan “råkat ut för” normaliseringsprocessen. Samtidigt kan användandet av “råkat ut           
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för” i det här sammanhanget få inlägget att låta som att normaliseringsprocessen är något              

mindre allvarligt än vad den faktiskt är. En annan deltagare svarar: 

“Det går inte att säga exakt vart gränsen går eftersom denna förflyttas bit 

för bit när någon börjar misshandla dig psykiskt. Det är inte så att dessa 

människor börjar med att trycka ned dig det första de gör utan de 

använder mer subtilt sätt och ökar gradvis den psykiska misshandeln 

medan gränsen förflyttas. Du blir helt enkelt hjärntvättad.” 

I inlägget förs ett resonemang kring hur det kan gå till när våldet blir en del av vardagen och                   

slutar ifrågasättas. Inlägget innehåller beskrivningar av den här deltagarens uppfattning kring           

hur det kan vara att leva i ett förhållande där psykiskt våld förekommer samt hur               

normaliseringsprocessen går till. Samtidigt skapar inläggets språkbruk ett utrymme för den           

som läser att förstå inlägget utifrån sina egna erfarenheter av psykiskt våld genom att säga att                

det inte finns någon exakt definition av våld. Deltagaren använder ordet “du” och “dig” som               

pronomen i inlägget, vilket kan tyda på att hen inte själv upplevt våld i nära relation och                 

därför väljer att rikta inlägget till “dig” som blivit utsatt. Uppfattningen om vad som ska               

räknas som våld skiljer sig mycket mellan diskussionsdeltagarna. De flesta av deltagarna är             

överens om att allt det som är fysiskt och som ger fysiska skador ska räknas som våld. I en                   

trådstart berättar en kvinna om sin egna situation: 

“Vad är definitionen och "gränsen" för våld i en relation?? [...] Jag har 

blivit knuffad, instängd och hotad till livet många ggr. Har jag försökt 

lämna honom har han hindrat mig. Fasthållen, kallas "ditt jävla as, du är 

det största as jag vet", "jävla idiot" flera ggr i veckan. Hans barn har blivit 

kallad äckliga, idiot m m i flera år och fått låsa in sig på toa när han får 

raseriutbrott. [...] Vrålar och skriker, fått ringa akutpsyk tre ggr. I alla år 

har jag fått höra att det är mitt fel. Jag vill därifrån.” 

Den här kvinnan beskriver sin situation genom att berätta hur hennes man på olika sätt brukat                

våld gentemot henne och deras barn. Dock ställer hon sig frågande till vart gränsen går för                

vad som kan räknas som våld. Utifrån hennes beskrivning av situationen går det att utläsa att                

våldet har blivit normaliserat för den här kvinnan vilket lett till att gränserna suddats ut. I                

inlägget beskrivs både fysiskt och psykiskt våld i form av knuffar, att hon blivit fasthållen,               
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kallad nedvärderande ord och hotad till livet. Han har även hindrat henne när hon har försökt                

lämna honom.  

En deltagare som svarar inleder sitt inlägg såhär: “Vet du verkligen inte vad våld är?” Hen                

uttrycker sig som att det är en självklarhet att veta vad våld är genom att använda ordet                 

“verkligen”. Deltagaren fortsätter sitt inlägg genom att ge en definition av våld: “Om man              

får en smäll eller om man blir knuffad eller om nån tar hårt i en eller kastar nåt hårt på en så                      

man blir skadad eller får ont så är det våld. Det är väl inte så svårt. Våldet kan vara ringa                    

eller grovt men allt våld är olagligt.” Detta är hens konstruktion av vad våld är. Inlägget                

innehåller en tydlig definition av hur våldet kan yttra sig. Deltagaren uttrycker sig även              

genom att säga “det är väl inte så svårt”, vilket kan tolkas som att hens uppfattning är att alla                   

upplever relationsvåld på samma eller liknande sätt. Deltagarens tolkning innehåller dock           

endast det fysiska våldet och utesluter våld som är psykiskt, trots att även det psykiska våldet                

beskrivits i trådstarten. 

Kvinnan som skrivit första inlägget svarar: “Klart jag vet vad våld är. Men man höjer               

ribban..kanske hjärntvätt. [...] I denna avsky för sig själv ska man hitta kraft och tro på sin                 

kapacitet som mamma och människa.” Genom det här citatet positionerar hon sig som             

vetande om vad våld är genom att argumentera emot. I svaret utvecklar och förklarar hon sitt                

tidigare inlägg genom att peka på den komplexitet som finns vad gäller definitionen av våld i                

nära relation. Hon förklarar komplexiteten i processen där våldet blir vardag genom att             

referera till egna erfarenheter. Hon förklarar att ribban höjs för en person som är utsatt för                

våld och att detta kan leda till “hjärntvätt”. Deltagaren antyder att definitionen av våld må               

vara tydlig för utomstående men för den som lever med våld flyttas gränserna.             

Tolkningsrepetoaren som skapas genom denna konversation innehåller olika konstruktioner         

av vad våld i nära relationer är. För den som svarar verkar våld vara något mer statiskt och                  

något som alltid går att beskriva med ord, medan det för kvinnan som skrivit inlägget verkar                

anse att våldet är något mer konstruerat och som beror på hur den som blir utsatt upplever                 

det. Dock förenas dessa olika tolkningar i samma diskurs, en tolkningsrepertoar, om vart             

gränsen får våldet går och hur det ska definieras. 

Våldets omfattning och kontinuitet diskuteras även i sammanhang där definitioner av våld            

eftersöks. I en tråd där en kvinna beskrivit att hon blivit slagen av sin pojkvän i form av en                   
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lavett förekommer en uppfattning om att en lavett vid ett tillfälle inte bör räknas som våld i                 

nära relationer eller misshandel, då det faktiskt kan ha varit ett misstag. En annan säger att                

“[...] en gång är ingen gång, men två gånger är en för mycket” och menar då att om det                   

händer igen bör den utsatta kvinnan lämna, men det kan ju faktiskt ha varit ett rent misstag i                  

stundens hetta. En deltagare beskriver sin egen upplevelse: “Min man slog mig några ggr och               

slutade med det. PS. jag slog också honom ibland, gör ej heller det nu. Givetvis ska man                 

aldrig tolerera att bli misshandlad med det kan finnas annat än svart och vitt.” Den här                

upplevelsen av våldet som uppstod mellan henne och hennes man var annorlunda från hur              

andra uppfattade våld i nära relation i tråden. Personen argumenterar för att det kan finnas               

andra faktorer till vad som orsakar våldet och att det inte är så lätt att veta hur man ska bära                    

sig åt. Deltagaren skriver först om sig själv och sitt förhållande i jag-form. Hon skriver               

utifrån sina egna upplevelser och känslor. I den sista meningen byter hon dock till att använda                

man istället, vilket gör att meningen får en mer generell betydelse. Detta kan vara en               

medveten handling som kan innebära att deltagaren vill göra det tydligare att det som är våld                

för en person inte behöver räknas som våld för alla. Båda dessa ovanstående inlägg visar på                

att inte alla har en entydig definition av det fysiska våldet i en relation. Här förs flera olika                  

resonemang kring under vilka omständigheter som våld i nära relation ska ses på mer lättsamt               

och i vilka situationer som våldet ska ses som något allvarligt. De flesta som deltar i den här                  

diskussionen förespråkar att våld aldrig under några omständigheter ska accepteras och att            

kvinnan bör lämna förhållandet direkt. Andra deltagare försöker hitta vad som orsakade            

våldet och utifrån orsaken resonera kring huruvida TS ska lämna sin pojkvän eller ej. 

5.1.2 “Misshandel är slag, inte om någon säger att jag är dum eller ful” 

Även om det råder delade meningar om definitioner av det fysiska våldet så är skillnaderna               

större när det kommer till vad som ska räknas som våld i nära relation när det gäller psykiskt                  

våld. I ett inlägg beskrivs inte psykisk misshandel som misshandel i juridisk mening och              

uppfattas därmed inte heller som ett brott. Ett vanligt förekommande motargument är att det              

visst handlar om misshandel då psykisk misshandel bland annat innebär olaga hot och             

kränkningar, vilket räknas som brott. I en annan tråd beskrivs psykisk misshandel bland annat              

med ord som manipulation, fula ord, nedvärderande, starkt kontrollbehov, hån och hot.            

Vanligt är att den psykiska misshandeln viftas bort som något mindre allvarligt än den fysiska               
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misshandeln. I en av trådarna skriver en deltagare “misshandel är slag, inte om någon säger               

att jag är dum eller ful”. Nedanstående citat bekräftar resonemanget om att fysisk misshandel              

av utomstående ofta ses som allvarligare än psykisk eftersom det lättare kan bevisas. 

“[...] Varför samhället ser den fysiska misshandeln som värre är just för 

att de kan se bevis på den på ett annat sätt. Jag har många gånger känt att 

när det talas om misshandel i nära relationer så är fokus för mycket på det 

fysiska och på grund av det har jag ifrågasatt mig själv så många gånger 

att jag kanske överdriver. Innerst inne vet jag att jag inte överdriver, men 

folk ser inte de psykiska slagen.” 

I sitt svar drar personen kopplingar mellan egna erfarenheter och samhällets syn på fysisk och               

psykisk misshandel. Hen berättar att hen ifrågasatt sig själv och sina erfarenheter på grund av               

de värderingar och åsikter som finns i samhället kring det psykiska våldet. Deltagaren             

använder uttrycket “de psykiska slagen”. Detta kan tolkas som att hen vill skapa en förståelse               

kring att det psykiska våldet kan göra minst lika ont som det fysiska. “De psykiska slagen”                

blir en metafor för den smärta som det psykiska våldet åstadkommer.  

Den psykiska misshandeln upplevs som mer svårdefinierat. Vad som ska räknas som psykisk             

misshandel ifrågasätts oftare i trådarna än vad som ska räknas till den fysiska. Definitionen              

av fysisk misshandel tenderar att uttryckas mer som en självklarhet, något som gäller för alla.               

Vid diskussioner kring psykisk misshandel används i större utsträckning den individuella           

uppfattningen som en måttstock på vad som är psykiskt våld. Det är alltså upp till individen                

själv att bedöma. För en deltagare är det just den individuella bedömningen som är problemet               

med definitionen av den psykiska misshandeln. Hen menar att det är ett begrepp som används               

alldeles för lättvindigt av många, vilket gör att det blir svårt att ta det på allvar. Det är i det                    

här sammanhanget intressant att ställa sig frågan hur det kommer sig att deltagarna i större               

utsträckning är överens om vad fysiskt våld är men har svårare att definiera det psykiska               

våldet. Gränsen för psykiskt våld är inte bara svårare att definiera, den tycks också hos många                

deltagare uppfattas som högre än för fysiskt våld. I en av trådarna diskuteras just detta.               

Tråden inleds med frågan: “Varför är fysisk misshandel värre än psykisk misshandel? Från             

samhällets synvinkel.” Frågan utgår ifrån att det finns en etablerad uppfattning i samhället om              

att fysisk misshandel är värre än psykisk. Ett vanligt förekommande svar på frågan i tråden är                
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att det beror på att den fysiska misshandeln ger bevis, exempelvis i form av blåmärken,               

medan den psykiska misshandeln är svårare att bevisa. Flera kvinnor berättar även om sina              

egna erfarenheter av både fysiskt och psykiskt våld och berättar att de upplever att det för                

dem var det psykiska våldet som var det som var värst. En av dem skriver såhär om den                  

psykiska misshandel hon blev utsatt för av sin partner: “[...] Jag kan ta ett fysiskt slag vilken                 

dag i veckan, men det han utsatte mig för var bortom all min kontroll [...].” Deltagaren                

förstärker sin beskrivning av sin upplevelse av det psykiska våldet som värre genom att säga               

att det var “bortom all min kontroll”. Det deltagaren kan mena är att det fysiska våldet var                 

lättare att hantera och inte lika nedbrytande som det psykiska. En övervägande majoritet av              

de som svarar i tråden håller med om att det psykiska våldet många gånger förminskas i                

samhällsdebatten.  

“Håller med om att psykisk misshandel är värre än fysisk. Det fysiska våld 

mitt ex utsatte mig för tänker jag sällan på. Men den psykiska misshandeln 

krossade min självkänsla, och resultatet av det lever jag fortfarande med 

15 år senare. Han förstår inte varför jag inte kommit över det än.” 

Kvinnan ovan berättar om sin nuvarande situation och mående som är ett resultat av det               

psykiska våld hon blivit utsatt för tidigare i livet. Genom att berätta att det var 15 år sedan                  

hon blev utsatt, understryker hon sin upplevelse av att psykisk misshandel är något som kan               

påverka en person över lång tid. Hon uppger att hon “sällan tänker” på det fysiska våldet                

som hon blivit utsatt för, men att hennes självkänsla påverkats mycket av det psykiska våldet.               

Det kan tolkas som att det alltså är det psykiska våldet som påverkat hennes livskvalitet mer                

än det fysiska våldet har gjort, i efterhand. Tolkningsrepertoaren i de flesta av dessa trådar               

innehåller en konstruktion av våldet där det psykiska våldet anses värre för den som blir               

utsatt än det fysiska. Genom dessa inlägg skapas då en delad tolkningsrepertoar, d.v.s. att              

deltagarna förstår ett fenomen på samma eller liknande sätt trots att de troligtvis har olika               

erfarenheter av psykisk misshandel. 

Gränserna för vad som räknas som psykisk misshandel talas ofta om som mycket högre i               

forumet. Dock förmedlar många kvinnor som blivit utsatta för våld och som skriver om sina               

erfarenheter i forumet, en bild av att det psykiska våldet upplevs som värre än det fysiska,                

eftersom det psykiska är mer nedbrytande. Som nämnts tidigare är det psykiska våldet svårare              
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att bevisa än det fysiska, vilket kan vara en anledning till att det uppfattas som att det inte tas                   

på lika stort allvar. Även om uppfattningen skulle vara att båda typer av våld tas på lika stort                  

allvar är bevisningen för ett brott avgörande för att exempelvis en rättegång ska ge en               

fällande dom. När det kommer till psykiskt våld står alltid ord mot ord. Psykiskt mående är                

inte heller lika abstrakt som fysiskt och kan många gånger vara svårare att läka, vilket kan                

bidra till att många utsatta har men av det långt efter det att misshandeln slutat. Det kan                 

finnas en koppling mellan fysiskt och psykiskt våld. Det är svårt att dela upp dem och säga att                  

det ena inte påverkar det andra. Exempelvis om det fysiska våldet ger fysiska men som består                

kan detta vara något som påverkar det psykiska måendet hos personen. 

5.2 Kvinnan och mannens ansvar 

Ansvar är någonting som ständigt återkommer i diskussionstrådarna kring våld i nära            

relationer. Diskussionerna om ansvar handlar om ifall det går att skylla våldet och mannens              

beteende på antingen mannen själv eller kvinnan och om det finns barn med i bilden, vem                

som har ansvar över dem. Det förs även diskussioner kring om det går att rättfärdiga våld                

p.g.a. exempelvis ett visst beteende. Nedan presenteras resultat och analys av de trådar där              

ansvar diskuteras. 

5.2.1 “Vem som helst kan träffa på en dåre. Men inte vem som helst stannar kvar                

och äter skit” 

En övervägande majoritet av inläggen som berör frågan kring ansvar handlar om kvinnans             

ansvar i situationen, medan mannens ansvar hamnar i skymundan. I trådarna är det vanligt att               

deltagare ifrågasätter huruvida normaliseringen av våldet är ett existerande fenomen. Många           

hävdar att vissa kvinnor låter sig själva manipuleras och stannar kvar hos sin partner medan               

andra lämnar ett destruktivt förhållande även om de är kära. Synen på            

normaliseringsprocessen uppfattas av vissa som problematisk och som gör kvinnan till ett            

offer eftersom kvinnans egen förmåga att ta kontrollen över sitt liv förbises. 

“De flesta tycker att man "lägger skuld" på kvinnan när man säger att 

hennes beteende är eller har varit del av problemet. Det i sig leder till att 

man aldrig diskuterar eller funderar på just *varför* kvinnor dras till och 

stannar hos män som slår. "Normaliseringsprocessen" är en sån där teori 

 
39 



 

som i stort sett helt bortser från egenskaper hos personen själv.” 

Personen ställer sig kritisk till att kvinnan är fri från allt ansvar till det våld som förekommer                 

men även till normaliseringsprocessen som begrepp och fenomen. Personen beskriver även           

vad hen uppfattar som problematiskt med begreppet; “att det bortser från egenskaper hos             

personen själv”. Denna mening kan även tolkas som att deltagaren anser att kvinnan har              

egenskaper som gör att hon dras till våldsamma män. I inlägget lyfts en frågeställning kring               

varför vissa kvinnor dras till män som slår och varför detta inte diskuteras mer. Vidare i                

inlägget beskrivs hur det tagit lång tid för hen att “inse att jag inte bara var ett offer”. Här                   

kan det tolkas som att personen försöker förklara att hen känner ett ansvar för den situation                

som hen varit i. Hen positionerar även sig själv genom att kalla sig själv “offer” vilket i den                  

här meningen kan tolkas som något negativt i den bemärkelsen att hen varit passiv i sin roll                 

som offer och att det tog tid innan hon gjorde något åt sin situation. Deltagaren beskriver att                 

om hen haft en sund integritet hade hen lämnat förhållandet och avslutar sitt inlägg med “vem                

som helst åker inte dit”. Genom denna positionering konstruerar deltagaren sin egen identitet             

som svag med en osund integritet, samtidigt som hen även positionerar andra i samma              

situation på samma sätt som sig själv. I trådarna förekommer diskussioner om att vissa              

kvinnor vill leva i destruktiva förhållanden och att det är en anledning till att de lever kvar i                  

sådana förhållanden. Kvinnor som medvetet väljer att leva kvar med våldsutövaren förklaras            

ha ett självskadebeteende. 

“[...] Det finns även kvinnor som nästan tycks vilja leva i de här 

relationerna. Det är som en form av "självskador-by-proxy" (min 

"diagnos"). De säger att de vill lämna mannen, men går tillbaka gång på 

gång. De kan få hjälp med skyddat boende / kvinnojour, men börjar snart 

smsa mannen i smyg och snart är de tillbaka [...].” 

Deltagaren sätter här en egen diagnos på kvinnor som fortsätter att leva i relationer där de blir                 

utsatta för våld. Hen skriver “det finns även kvinnor som tycks vilja leva i de här                

relationerna”. Denna mening tillsammans med den egenställda diagnosen kan tolkas som att            

hen anser att dessa kvinnor har ett självskadebeteende där de låter någon annan utsätta dem               

för våld istället för att utsätta sig själva. Det går att finna en kritisk ståndpunkt angående att                 

våldet normaliseras som en del av vardagen. Att våldet blir vardag ses inte som en förklaring                
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till varför en del kvinnor går tillbaka till en man som en gång utsatt dem för våld. Istället är                   

uppfattningen att kvinnan väljer att leva med en våldsam man. I de diskussioner där det talas                

om kvinnans ansvar innehåller tolkningsrepetoaren en gemensam konstruerad uppfattning om          

att kvinnor dras till våldsamma män. 

”Nej inte ditt fel, men har svårt att känna sympati med kvinnor som blir 

misshandlade då 99 procent av dom fått starka varningssignaler tänder på 

kriminella eller på annat sätt accepterar destruktivt beteende. Vet inte hur 

många gånger man ser kvinnor som skriver på sidor att dom söker en 

riktig bad boy med tatueringar sen blir dom förundrade över att 

förhållandet blir destruktiv fast dom dras till såna män som oftast är 

kriminella rötägg, WTF det kan man väl räkna ut. Stör mig på att många 

kvinnor stannar trots att dom blir behandlade som skit och då ökar den 

psykiska misshandel som är kan övergå till fysik, dom skulle ha gått 

DIREKT men många gånger stannar dom för dom är ju kära han var ju 

arg han hade druckit han har adhd eller någon annan dålig ursäkt, då får 

man skylla sig själv även om skulden i sig ligger hos den som slår.” 

Deltagaren menar att ansvaret och skulden för utförandet av våldet ligger på mannen, hen              

skriver “skulden i sig ligger hos den som slår”. Dock talar hen om att kvinnorna som stannar                 

får skylla sig själva. Inlägget kan tolkas som att deltagaren menar att hen skulle frånta               

kvinnan allt ansvar om hon väljer att lämna mannen efter första slaget, dock inte om hon                

väljer att stanna eftersom att hen menar att “då får man skylla sig själv”. Det talas även om                  

att kvinnans beteende i förhållandet är en orsak till att det förekommer våld i förhållandet. En                

kvinna skriver att hon blivit slagen av sin man men att hon ofta provocerar mannen genom att                 

använda sig av nedsättande språk och ord när de bråkar. Många i tråden reagerar på detta och                 

uttrycker sig som att kvinnan får skylla sig själv om hon provocerar samt undrar hur hon kan                 

bete sig som hon gör. 

“Ja, han borde förstås lämna dig. Vad är det som gör att du håller på som 

du gör då? [...] Du verkar närmast stolt över att ditt sätt att uttrycka dig 

på? Det är väl inget särskilt briljant i att hålla på att provocera sin 

partner, någon man frivilligt valt att leva med och till och med skaffa barn 
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ihop med.” 

Deltagaren uttrycker att hen tycker att trådstartarens man ska lämna henne eftersom hon beter              

sig dåligt och provocerar honom till att använda våld mot henne. Hen använder ordet              

“förstås” när hen skriver att mannen bör lämna kvinnan vilket kan innebära att hen ser det                

som en självklarhet. Hen söker även efter en orsak till att kvinnan beter sig som hon gör och                  

ställer sig frågande till om det finns en underliggande stolthet i att provocera sin man på det                 

sättet. Det finns även de som ställer sig mer tvetydigt till vems ansvaret är och som menar att                  

det är mannens ansvar att han slår men att kvinnan har ett ansvar i att lämna mannen när hon                   

befinner sig i en relation där våld förekommer. 

“Vem som helst kan träffa på någon som misshandlar. Om detta upprepas 

gång på gång gör man rätt i att söka svaret hos en själv. Vilket dock inte 

är samma sak som att frånta gärningsmannen från ansvar som vissa tror. 

Ingen kvinna GÖR en man till misshandlare, däremot kan det finnas ett 

mönster i att dras till misshandlande män.” 

Fler håller med om ovanstående påstående. “Vem som helst kan träffa på en dåre. Men inte                

vem som helst stannar kvar och äter skit.” Det som kan tolkas ur dessa inlägg är att kvinnan                  

har ett ansvar, men inte när det kommer till våldet i sig utan när det kommer till om hon                   

väljer att lämna sin man eller inte. Ovanstående deltagare uttrycker sig genom att likna att               

“äta skit” med att stanna i en relation där våld förekommer. Stannar kvinnan hos mannen               

trots att han brukar våld mot henne finns en delad uppfattning hos några av deltagarna att hon                 

får skylla sig själv. Det är bara kvinnan själv som kan ta sig ur sin destruktiva situation, ingen                  

annan har ansvaret att hjälpa henne att ta sig därifrån.  

Det är även en relativt stor andel av de som svarar i trådarna kring kvinnans ansvar som helt                  

avsäger kvinnan ansvaret. Många menar att mannen mår dåligt och därför använder sig av              

våld. Våldet kan dock aldrig skyllas på kvinnan oavsett om hon väljer att stanna hos mannen,                

lämnar efter första slaget eller om hon beter sig illa mot mannen ibland. “Jag måste bara                

säga att det självklart ALDRIG - Aldrig någonsin! - är ditt fel att din pojkvän slår dig! Du                  

dras omedvetet till såna män, det är inget DU gör för att få dom att slå dig!” I inlägget                   

används versaler för att betona att det aldrig är den utsattes fel att hennes partner brukar våld.                 

Deltagaren vänder sig i sitt inlägg till kvinnan som startat tråden genom att använda “du” och                
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“dig” som pronomen i sitt inlägg. Samtidigt nämner personen att det finns något i              

trådstartarens undermedvetna som gör att hon dras till en viss typ av män. Personen verkar               

mena att det alltså inte är ett medvetet val och något som hon inte kan styra själv. Många som                   

varit utsatta för våld i nära relation skriver i trådarna. ”Kom igen och tyck när du varit i den                   

situationen, du vet inte ett skit innan”. Andra väljer att stå upp för våldsoffren och att inte                 

lägga all skuld på dem. ”Det är en extremt dömande ton i vissa trådar av människor som                 

tycker att "det är väl bara att lämna" och "du får skylla dig själv om du stannar". Jag tror att                    

det i grunden beror på att man inte förstår själva nedbrytningsprocessen och            

hjärntvättningen offret utsätts för”. Genom det här resonemanget positionerar sig deltagaren           

som förstående för den process som sker när våldet blir vardag när hen skriver samt för att                 

skuldbeläggande av offret aldrig är rättfärdigat när hen skriver att “det är extremt dömande              

ton i vissa trådar” samtidigt som hen ger exempel på vad som sagts i trådarna. Inlägget visar                 

även på en viss förståelse för den okunskap som finns kring ämnet, det beror på att “man inte                  

förstår” och att det är på grund av okunskapen som människor skyller på offret.  

 

5.2.2 “Han är ju vuxen och får väl ta konsekvenserna” 

I många av trådarna leder diskussionerna vidare från kvinnans ansvar till mannens ansvar.             

Det diskuteras kring hur detta ska ses på, hanteras och tolkas. En vanligt förekommande              

uppfattning är att mannen har ansvar över sitt eget beteende. “Han är ju vuxen och får väl ta                  

konsekvenserna av att han inte behandlar sina aggressionsproblem utan låter det gå ut över              

andra. Det är inte ditt ansvar[...]”. Då det resoneras kring mannens roll och ansvar som               

vuxen kan detta tolkas som att detta påverkar hur stort ansvar han har. Mannen har ett ansvar                 

i hur han beter sig och för sina handlingar, just för att han är en vuxen människa. Inlägget                  

ifrågasätter även att mannen inte tar sitt ansvar genom att inte få sina “aggressionsproblem”              

behandlade utan att han låter dem gå ut över andra. Vidare argumenterar några för att mannen                

faktiskt har ett val i en situation där våld är på väg att uppstå; att slå eller att gå därifrån. ”Ja,                     

givetvis kan man bli så provocerad att man vill slå, men om man GÖR det eller inte är den                   

enskildes eget val. Man kan välja att gå sin väg också.” Med det här inlägget visar deltagaren                 

att genom att mannen har ett val läggs ännu mer av ansvaret över på honom. Det finns en                  

förståelse i att situationer kan uppstå då ena eller båda parter känner sig så pass provocerade                
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att de vill slå den andre, men, menar deltagaren, i dessa fall kan man välja att gå därifrån och                   

lugna ner sig istället för att ta ut sin frustration och aggression fysiskt. 

Något vanligt förekommande i trådarna är resonemang kring teorier om varför män slår och              

att dessa anledningar innebär att mannen ansvarar för sina handlingar. I de diskussioner som              

föreslår biologiska teorier till männens beteende talas det inte sällan om de olika roller som               

mannen och kvinnan har i samhället och vilka de förväntas vara. 

”Tror att det kan ligga lite i att män är aggressivare rent biologiskt men 

jag tror även att små flickors ev. aggressiva drag hämmas i unga år. Det 

finns lite förlegad syn kvar på vissa ställen att flickor inte ska uttrycka sig 

aggressivt, bli förbannade osv.” 

Mannen förklaras här som den mer aggressiva parten. Dels för att det rent biologiskt är så och                 

dels för att flickor inte tillåts vara lika aggressiva som pojkar i ung ålder. Detta är enligt                 

deltagaren en “förlegad syn”, hen kan med detta mena att flickor inte får komma till tals och                 

uttrycka sig känslomässigt i lika stor grad som pojkar, vilket gör att de lär sig hålla igen och                  

hålla tillbaka sin aggressivitet. Detta tyder på att personen som skrivit inlägget anser att              

uppväxten och hur individer är uppfostrade påverkar hur de kommer att bete sig som vuxna.               

En annan deltagare förklarar männens respektive kvinnornas beteende såhär: 

”Män är ju av naturen mer våldsamma p.g.a. testosteron etc. men de lär 

sig också (oftast) att kontrollera den aggressiviteten när de är små. 

Kvinnor har inte behövt/fått lära sig samma självkontroll och har därför i 

många fall lättare att ta till våld. Dock bör det som någon skrev ovan inte 

få lika stora konsekvenser varken fysiskt eller psykiskt då kvinnor slår 

eftersom de som blir slagna inte är i lika utsatt läge p.g.a. 

storleks/styrkeskillnad om de nu inte är barn förstås.” 

När en kvinna slår en man får det, enligt deltagaren, inte samma effekt som om det hade varit                  

en man som slog. Användandet av ordet “självkontroll” i det här sammanhanget kan             

innebära att deltagaren menar att kvinnor handlar mer impulsivt än män, och därför tenderar              

att använda våld i större utsträckning. Detta resonemangen tyder på att deltagaren tycker att              

mäns våld har större konsekvenser både fysiskt och psykiskt och därför uppmärksammas            
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mäns våld mot kvinnor mer än kvinnors våld mot män. De här inläggens tolkningsrepertoar              

innehåller en delad uppfattning om att män biologiskt kan anses som mer våldsamma samt att               

ett aggressivt beteende är grundat i barndomen och uppfostran. Åsikterna går dock isär när              

det kommer till hur pojkar och flickor lär sig kontrollera sitt beteende i ung ålder. En                

återkommande diskussion handlar om att mannens beteende beror på sociala omständigheter i            

dennes liv. Diskussionerna handlar delvis om händelser som männen varit med om tidigare i              

livet, så som våld i hemmet under barndomen, men även om saker som de upplever i nutid, så                  

som depression och ångest. 

”[...] Men jag tror ändå att de flesta som misshandlar någon i en relation 

är vanliga människor, men som har någon form av psykiska problem. 

Kanske en depression, traumatiska händelser i barndomen som inte 

hanterats ordentligt…” 

Inlägget innehåller en förståelse för varför vissa människor brukar våld mot närstående och             

en beskrivning av vad dessa orsaker kan vara med hjälp av förslag. Deltagaren positionerar              

de som misshandlar som “vanliga människor”. Hen kan med detta mena att det skulle kunna               

vara vem som helst som hamnar i den här situationen. Deltagaren visar även på en förståelse                

för vikten av att ha hanterat och bearbetat traumatiska händelser. Därmed kan inlägget tolkas              

som att hen menar att om personen bearbetat sina problem skulle hen inte bruka våld. En                

kvinna som blivit utsatt för våld av sin man förklarar hans beteende som nedan: 

”Om jag skulle svara på dina frågeställningar så måste jag säga att hans 

agerande grundar sig i barndomen. Han blev nämligen misshandlad av sin 

mamma (som själv blev misshandlad av en förälder under sin uppväxt), 

han blev mobbad i skolan, han har dyslexi och förmodligen adhd, problem 

hemma (med föräldrar som ständigt bråkade), aldrig haft ett seriöst 

förhållande, nyttjat droger m.m. Anledningen till att han agerade som han 

gjorde (enligt mig) berodde på att han inte visste bättre. Hans mamma 

hade lärt honom att man tog till våld vid situationer som kunde upplevas 

jobbiga för en själv. Jag tror även att han mådde dåligt över allt som hänt 

och att han inte bearbetat det (hans föräldrar hade försökt att få honom att 

gå i terapi, men han vägrade) vilket resulterade i att han tog ut det på 
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mig…” 

Genom det här inlägget positionerar sig deltagaren som förstående för hur hennes man agerat              

utifrån hans tidigare erfarenheter och bakgrund. Detta görs genom att hon ger exempel på              

hans diagnoser och problematiska liv. Detta sammanfattar hon sedan genom att säga “han             

visste inte bättre”. Det kan tolkas som att hon skriver detta för att understryka det faktum att                 

mannens agerande berodde på hur hans barndom och uppväxt sett ut och att hon förstår               

varför han gjorde som han gjorde. Hon tolkar mannens beteende som en produkt av det han                

varit med om innan och visar förståelse genom sina beskrivningar. En del uttrycker inte              

riktigt samma förståelse för beteendet och jämför med egna erfarenheter från uppväxten.            

”[...] Han blev fysiskt och psykiskt misshandlad av sina föräldrar under hela sin uppväxt              

samt sexuellt utnyttjad av en äldre kusin, men det blev jag också och jag är inte våldsam.”                 

Detta kan tolkas som att det finns en viss förståelse för mannens beteende men att uppväxten                

och traumatiska upplevelser inte kan vara den enda bidragande faktorn till att en person              

brukar våld mot en annan i nära relation. I det sista stycket av meningen, “men det blev jag                  

också och jag är inte våldsam” kan det finnas ett slags skuldbeläggande på mannen som               

utsatt henne för våld i och med hennes egna upplevelser av våld från sina föräldrar och att                 

hon inte brukar våld på grund av detta.  

 

5.2.3 “Barnen har rätt till skydd, till trygghet” 

I trådarna om mannen och kvinnans ansvar över situationen leder diskussionerna ofta vidare             

till om det finns barn i förhållandet och vem som ansvarar för barnens välmående. Några               

deltagare argumenterar för att både mannen och kvinnan har ansvar för sina barn. “Att              

försätta barnet i någon form av fara är givetvis oförlåtligt, och att använda barnet som en typ                 

av sköld är precis lika oförlåtligt. Ni bär precis lika mycket skuld [...]” Deltagaren för ett                

resonemang kring att både kvinnan och mannen utsätter barnet för fara, mannen genom att              

bruka våld och kvinnan genom att stanna hos mannen. Ansvaret för barnet är alltså lika stort                

för både mannen och kvinnan. Att använda ordet “sköld” i den här kontexten kan innebära att                

deltagaren syftar till att kvinnan låter barnet utsättas för våld för att själv slippa bli utsatt,                

vilket deltagaren ser som oförlåtligt och därför är ansvaret för att barnet inte utsätts för våld                

 
46 



 

lika stort för båda föräldrarna.  

Vanligt i trådarna är att det talas om att det är kvinnans ansvar att lämna ett destruktivt                 

förhållande om det är barn inblandade. Det diskuteras frekvent kring att kvinnan riskerar att              

utsätta sina barn för våld om hon inte lämnar förhållandet. “Den typen av beteende erkänner               

jag att jag kan vara dömande mot. Finns det barn i bilden ser jag ner på kvinnan. Ledsen att                   

säga det, men det är sant”. Personen beskriver det som att hen “ser ner på” och dömer                 

utsatta kvinnor som inte lämnar sin man om det finns barn med i bilden. Deltagaren kan                

uppfattas ha en nedlåtande syn på dessa kvinnor och att hen inte känner sympati för de                

kvinnor som inte tar sitt ansvar för barnen och lämnar det destruktiva förhållandet. Genom              

det här inlägget lägger personen ansvaret för barnen helt på kvinnan. Att det faktiskt är               

mannen som slår kvinnan och att han har ett ansvar för både barnen och sitt beteende nämns                 

inte i inlägget. I många inlägg diskuteras det huruvida kvinnan bär hela ansvaret för att               

skydda barnen från våld eller om det även är mannens ansvar. En övervägande majoritet              

lägger dock mycket av ansvaret på kvinnan om hon inte lämnar det destruktiva förhållandet              

där även barnen riskerar att fara illa. “För att barn också upplever våldet så kan det anses                 

vara så att man som våldsoffer medvetet utsätter sina barn för våld.“ Personen som skriver               

inlägget argumenterar för att den utsatta medvetet kan utsätta sina barn för våld genom att               

inte lämna förhållandet. Att deltagaren skriver att “våldsoffer medvetet utsätter sina barn för             

våld” kan liknas med den deltagare som är citerad ovan som skriver om att använda barnet                

som “sköld”. Tolkningsrepetoaren av dessa inlägg innehåller en delad konstruktion om att            

personer som blir utsatta för våld ibland medvetet skyddar sig med hjälp av sina barn för att                 

slippa att våldet riktas mot dem. Ansvaret för att barnen inte ska bli utsatta ligger alltså hos                 

den utsatta vuxna och dennes val av att stanna hos förövaren eller inte är avgörande för                

barnens välmående. 

  

5.3 Är mäns våld mot kvinnor i nära relationer ett samhällsproblem? 

När mäns våld mot kvinnor i nära relationer diskuteras finns det de som ifrågasätter varför               

mäns våld mot kvinnor får särskild uppmärksamhet. En vanlig uppfattning är att mäns våld              

mot kvinnor inte är ett större problem än kvinnors våld mot män. Även om problemet inte                
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helt förnekas förekommer ett motstånd mot vad som uppfattas som en generalisering av män.              

Ytterligare ett vanligt förekommande resonemang är att män i större utsträckning utsätts för             

våld och att män därför är större offer än kvinnor. Följande avsnitt behandlar resonemang              

från trådar där diskussioner förs om mäns våld mot kvinnor som ett betydande             

samhällsproblem eller inte. 

  

5.3.1 “Det finns knäppgökar men inte alla män begår våldsbrott” 

Ett resonemang som förs är att mäns våld mot kvinnor är ett förlegat begrepp och en                

kränkning mot mannen då det generaliserar alla män till att vara våldsutövare. “Det finns              

knäppgökar men inte alla män begår våldsbrott.” Det är vanligt att skylla generaliseringen på              

feminismen och det finns en uppfattning om att generaliseringen av män som diskussionen             

kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer anses leda till är ett mer omfattande problem än                 

mäns våld mot kvinnor. Det är vanligt att de i dessa diskussioner talas om att mäns våld mot                  

kvinnor inte är ett större problem än kvinnors våld mot män och att det därför inte bör belysas                  

som ett särskilt fenomen. 

"Mäns våld mot kvinnor är ett av de smått vrickade begreppen som kommit 

från den moderna feminismen. Där kvinnan alltid är offret och mannen är 

förövaren, på en systematisk nivå. Patriarkat och sånt. Hela den idén med 

ett "patriarkalt samhälle" är ju också en generalisering att det finns män 

som sitter på makten och tar aktiva beslut för att kvinnor ska lida så 

mycket som möjligt [...] Vi behöver inte kvinnliga rättigheter. Vi behöver 

mänskliga rättigheter.” 

Diskussionsdeltagaren positionerar sig själv som en motståndare till begreppet ”mäns våld           

mot kvinnor” genom att hävda sina åsikter kring begreppet och menar att begreppet är “smått               

vrickat”. Mäns våld mot kvinnor ifrågasätts som begrepp samtidigt som en kritisk ståndpunkt             

mot feminismen framhålls. Uppfattningen är att feminismen innebär att kvinnan sätts i en             

offerroll och att mannen pekas ut som förövare. Det kan tolkas som att hen upplever debatten                

om mäns våld mot kvinnor som onödig och beskriver att det istället leder till en felaktig                

generalisering av män snarare än belyser ett omfattande samhällsproblem. Genom att           
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deltagaren skriver ”Vi behöver inte kvinnliga rättigheter. Vi behöver mänskliga rättigheter”           

uttrycker hen att diskussionen om rättigheter bör innefatta alla människor och inte bara             

kvinnor. Inlägget kan tolkas som att deltagaren anser att feminismen är något onödigt som              

inte behövs då feminismen bygger på felaktiga generaliseringar. Resonemangen kring den           

felaktiga generalisering som mäns våld mot kvinnor upplevs bidra till är återkommande. 

“Kan dock föreställa mig att det precis som ofta är en reaktion på denna 

uppfattning att kvinnor alltid är offer för mannens framfart i världen. Vårt 

fel att de tjänar mindre, vårt fel att de blir misshandlade och våldtagna, 

vårt fel att de får massa kroppsliga krav på sig via tv-reklamer och 

tidningar... Så de vill ha en grupp att skylla på.” 

Deltagaren positionerar sig och andra män som syndabockar enligt feminismen. Genom att            

skriva “vårt fel” kan det uppfattas som att deltagaren menar att männen är en grupp som                

beskylls för att kvinnor utsätts för övergrepp och för att de har en lägre ställning i samhället,                 

trots att det inte är deras fel. Detta görs tydligare genom att deltagaren skriver“så de vill ha                 

en grupp att skylla på” för att förstärka det faktum att männen är en grupp som blir oskyldigt                  

anklagade för det kvinnor utsätts för. Uppfattningen om att diskussionen om våld mot             

kvinnor i nära relationer skapar en felaktig generalisering där män som grupp pekas ut som               

förövare delas med föregående inlägg. Personen uttrycker att män får skulden för all den              

negativa särbehandling och de krävande skönhetsideal som kvinnor exponeras för och att            

diskussionen om våld i nära relationer mot kvinnor på liknande sätt skuldbelägger män som              

grupp. Talet om att mäns våld mot kvinnor inte är ett större problem än kvinnors våld mot                 

män och därför inte bör ha en särskild plats i samhällsdebatten möts av motargument om               

varför mäns våld mot kvinnor diskuteras särskilt. 

“För att det faktiskt inte är de 2 ihjälslagna kvinnorna i månaden det 

bygger på enbart. Uttrycket bygger nog framförallt på de hundratals 

skadade kvinnor som söker vård varje månad, de kvinnor som borde söka 

vård men inte gör det, de kvinnor som blir våldtagna och alla de kvinnor 

som ständigt blir smärtsamt påminda om att män är starkare - dock utan 

att bli direkt skadade.” 

Mäns våld mot kvinnor argumenteras som ett utbrett samhällsproblem och begreppet           
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förklaras med hjälp av att berätta vad kvinnor utsätts för av män då det förekommer våld i en                  

nära relation. Deltagaren beskriver situationen för både de kvinnor som anmäler och för de              

mörkertal som finns. För att förklara problemets omfattning beskrivs inte bara de kvinnor             

som på grund av våldet mister livet utan även de fall där kvinnor skadas på andra sätt av män,                   

men även den ständiga påminnelsen om att män är starkare. Att deltagaren skriver “alla de               

kvinnor som ständigt blir påminda om att män är starkare” kan uppfattas som att hen syftar                

till den systematiskt högre position i relation till kvinnors position, som män ur ett              

feministiskt perspektiv anses ha i samhället. En annan diskussionsdeltagare skriver såhär om            

mäns våld mot kvinnor som begrepp; 

“Antar att det uttrycket härrör till statistik som att 1/5 av Sveriges kvinnor 

har utsatts för grovt sexuellt våld och att män står för 80% av våldet i 

samhället (och 98% av det sexuella våldet i samhället). Antar att sättet att 

uttrycka sig på snarare ämnas skapa eftertanke än skuld. Ser verkligheten 

skev ut på ett område så känns det konstigt att beskriva verkligheten som 

någonting annat, som exempelvis neutral på det området.” 

Personen använder statistik för att stärka sitt resonemang om att mäns våld är ett mer               

omfattande samhällsproblem än kvinnors våld och att många kvinnor i Sverige har utsatts för              

grovt sexuellt våld. I inlägget nämns inte just mäns våld mot kvinnor utan belyser statistik               

som visar att män står för majoriteten av våldet i samhället oavsett kön på våldsoffret. Hen                

förklarar med stöd av statistik att det inte är konstigt att diskussionen om mäns våld mot                

kvinnor får en särskild uppmärksamhet i samhällsdebatten eftersom det speglar hur           

verkligheten faktiskt ser ut. Dessa inlägg bildar en tolkningsrepetoar som innehåller           

förklaringar till varför fenomenet mäns våld mot kvinnor benämns just dom detta och inte              

som något mer generellt som exempelvis relationsvåld. Deltagarna resonerar liknande och           

använder sig av statistik eller antal kvinnor för att stärka sina argument.  

 

5.3.2 ”Man är lika död oavsett vem som dödar en” 

En annan del av diskussionen som berör huruvida mäns våld mot kvinnor är ett              

samhällsproblem eller inte handlar om att debatten tenderar att fokusera på fel saker. Istället              

för att fokusera på mäns våld mot kvinnor anses det att debatten bör vidgas till att handla om                  
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mäns våld i allmänhet eftersom det är fler män än kvinnor som blir utsatta för våld. 

”Varför fokuserar folk bara på mäns våld mot kvinnor? Varför inte 

fokusera på mäns våld över huvud taget? Män misshandlar och dödar 

andra män mer än vad dom misshandlar och dödar kvinnor. Mäns våld 

generellt sett är ju problemet inte bara just mot kvinnor.” 

Det fokus som läggs på mäns våld mot kvinnor ifrågasätts i inlägget och             

diskussionsdeltagaren undrar varför inte debatten istället handlar om mäns våld i allmänhet            

eftersom det är ett större problem att män misshandlar och dödar andra män än att män                

misshandlar och dödar kvinnor. Deltagaren menar att “mäns våld generellt är problemet”,            

deltagaren anser alltså att för stort fokus läggs på mäns våld mot kvinnor och inte på det våld                  

som män utför mot andra människor, oavsett kön. Bland diskussionerna är det vanligt             

förekommande att deltagarna talar om att mer fokus bör ligga på männen som utövar våld               

eftersom det är där problemet ligger och inte hos kvinnan. Nedanstående citat belyser likt              

föregående citat problemet med att fokus läggs på just kvinnorna när det handlar om våld i                

nära relationer men problematiserar detta utifrån en annan synvinkel. 

“Jag tycker snarare att problemet ligger på att man fokuserar på 

kvinnorna när man pratar om mäns våld mot kvinnor. Man lägger ner 

stora resurser på kvinnojourer men mansjourerna kommer i skymundan. 

Kvinnor ska vara försiktiga i diverse situationer medan män inte behöver 

ändra sitt beteende över huvud taget? Ibland haltar diskussionen och man 

glömmer bort att fokusera på de som faktiskt utövar våld.” 

Deltagaren börjar inlägget genom att positionera sig i jag-form. “Jag tycker snarare att…”             

och syftar då till sig själv och sitt eget tyckande. Hen går sen över i att använda “man” som                   

en mer generell form av positionering och syftar då till hur samhället prioriterar och              

fokuserar. Personen uttrycker att diskussionen om gärningspersoner och de som är utsatta            

“haltar” vilket kan tolkas som att hen menar att debatten kring ämnet står still och att                

utvecklingen inte går framåt när det kommer till rehabilitering av gärningspersonerna. I            

inlägget problematiseras likt föregående inlägg det stora fokus som läggs på kvinnorna vid tal              

om mäns våld mot kvinnor men här lyfts problemet utifrån en ståndpunkt att diskussionen              

och arbetet mot mäns våld mot kvinnor blir snedvridet. Istället för att fokusera på de utsatta                
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kvinnorna och använda stora resurser på kvinnojourer menar hen att fokus bör flyttas till det               

huvudsakliga problemet – den som utövar våld. Personen anser att kvinnor ofta får höra att de                

ska vara försiktiga i olika situationer men att det inte talas om att män behöver ändra sitt                 

beteende. 

Något som är återkommande i diskussionerna är talet om att män är större offer för våld än                 

kvinnor och många använder olika typer av statistik för att stärka sina resonemang om att det                

är mer vanligt att män mördas än vad det är att kvinnor gör det. En diskussionsdeltagare                

hänvisar i sitt inlägg till flera sidor med statistiska mätningar som visar att män oftare är offer                 

än kvinnor och avslutar sitt inlägg såhär; 

” […] Jag kan egentligen fortsätta ett tag till men alla sidor säger samma 

sak. Män blir mördade oftare än kvinnor. Så det här kanske sätter slut för 

myten om att kvinnor är mer utsatta och större offer än män.” 

Personen framhäver att det finns mycket statistik som stödjer hens uppfattning om att mäns              

utsatthet för dödligt våld är ett större problem än kvinnors utsatthet för dödligt våld. Dock               

syftar detta inlägg till våld generellt och inte till våld i nära relationer. Hen anser att det är en                   

myt att kvinnor är mer utsatta och större offer än män och vill genom sitt inlägg slå hål på                   

denna. En annan person väljer att svara på föregående citat; 

”Ser du ingen skillnad i att bli dödad av din man, den som valt dig bland 

alla andra och lovat att älska i nöd och lust (Tills döden skiljer er åt). 

Kontra testosteronstinna galningar som jagar makt, respekt, pengar med 

vapen i hand ute på gatan. Det är inte siffrorna, det är anledningen.... 

fattar du?” 

I inlägget gör deltagaren skillnad på att bli dödad av en person som man lever tillsammans                

med och där man har ingått ett löfte om villkorslös kärlek och att utsättas för en okänd                 

gärningsman på gatan. Personen svarar på den statistik som föregående diskussionsdeltagare           

hänvisade till och menar att det intressanta inte handlar om siffror utan den bakomliggande              

anledningen till våldet. Hen syftar på att det är värre att utsättas av en person som “valt dig”                  

och riktar sig genom att använda pronomen mot individen som skrivit inlägget med             

statistiken. Hen avslutar inlägget med “fattar du?” som för att understryka sin poäng och att               
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den andra deltagaren ska möta hen på mitten och förstå vad hen menar. Detta leder vidare till                 

svar från en annan diskussionsdeltagare; ”Irrelevant egentligen. Man är lika död oavsett vem             

som dödar en.” Personen anser till skillnad från föregående inlägg att det inte spelar någon               

roll om man utsätts för dödligt våld av sin partner eller av en okänd person på gatan. Istället                  

menar hen att det är själva dödandet som spelar roll, personen är ändå “lika död”.               

Diskussionen följer i samma spår och det råder fortsatt delade meningar om huruvida det är               

ett större problem att utsättas för våld av sin partner än av en okänd gärningsperson. Debatten                

väcker mycket känslor hos forumdeltagarna, vilket leder till att personangrepp och ovårdat            

språk är vanligt förekommande. 

6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka talet om mäns våld mot kvinnor i nära relation på               

diskussionsforumet Familjeliv. Vid analysen låg fokus på språket som användes av           

deltagarna i diskussionstrådarna, hur de valde att positionera sig själva och andra samt hur de,               

genom språket, konstruerade sin sociala verklighet. Diskussionerna om våld i nära relationer            

som förekommer på Familjeliv tenderar att väcka mycket känslor hos deltagarna vilket i             

många av trådarna leder till bråk deltagarna emellan. Detta visar sig genom att deltagarna              

ibland använder sig av personangrepp och nedsättande ord och språk. Dessa inlägg innehåller             

sällan fakta utan är ofta mer känslostyrda och är även kortare och kommer tätare än de mer                 

sakliga inläggen. Dessa inlägg valdes bort när trådarna skulle analyseras då de oftast inte              

tillförde några längre utläggningar om deras uppfattningar och konstruktioner utan snarare           

bara personangrepp och dumförklaringar av de som skrivit de inläggen som de svarade på.              

Resultatet av studien visade att det finns många olika konstruerade verkligheter av vad som              

ska räknas som våld i nära relationer, vem som bär ansvaret för våldet och för barnen samt                 

om våld mot kvinnor i nära relation verkligen är ett så pass stort problem att det behöver ta en                   

så pass stor del av samhällsdebatten.  

Positioneringarna spelar en viktig roll i diskussionerna då deltagarnas positioneringar          

påverkar hur de framstår i diskussionerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), och på så vis               

hur deras inlägg tolkas av andra deltagare. Flera deltagare, som förklarar att de har egen               

erfarenhet av våld i nära relationer, positionerar sig som att de har kunskap inom ämnet               
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genom att sakligt förklara exempelvis normaliseringsprocessen eller vad som gör att vissa            

använder våld och/eller genom att berätta om egna upplevelser och om det händelseförloppet.             

Andra deltagare, utan erfarenhet av våld i nära relation, positionerade sig även de som              

kunniga inom ämnet och konstruerade definitioner och gränser för våldet. Både de inlägg där              

deltagare med och utan erfarenhet av våld positionerade sig som kunniga kunde antingen bli              

accepterade eller förkastade av övriga deltagare beroende på i vilket sammanhang inlägget            

skrevs. I många av trådarna ansågs det att de med erfarenhet skulle ha rätten att uttrycka sin                 

åsikt utan att bli ifrågasatta. Howarth (2007) menar att detta innebär att vissa personer som               

har erfarenhet inom ett ämnesområde bör ges makten och rätten att uttrycka sig fritt kring               

fenomenet. I några av trådarna gavs dock inte de personer med erfarenhet större utrymme än               

andra och deras berättelser och argument möttes av motargument och förklaringar av det som              

av dessa individer uppfattades som våld i nära relation. I vissa trådar valde deltagare utan               

erfarenhet att konstruera verkligheten på sitt egna vis och inte ta hänsyn till de deltagare med                

erfarenhet. Detta visade sig exempelvis när en deltagare skrev att “misshandel är slag, inte              

om någon säger att jag är dum eller ful”. Deltagaren har varken kunskap kring olika typer av                 

våld, eftersom hen insinuerar att det bara finns en typ av våld, eller erfarenhet av våld i nära                  

relation men hen väljer att uttala sig. Deltagaren konstruerar på så sätt en verklighet där               

endast det fysiska våldet räknas in som “riktig misshandel”. Hur deltagarna positionerade sig,             

oberoende av tidigare erfarenhet av våld i nära relationer, säkerställde inte att inlägget             

accepterades av de övriga deltagarna som “verklighet” då deras inlägg ifrågasattes av andra             

deltagare. Det som uppmärksammades var dock att de deltagare som i god ton och med               

korrekt språkhantering och ordval, la fram sin konstruktion av verkligheten och fenomenet            

oftare togs på större allvar än de som skrev inläggen slarvigt, med stavfel och felaktiga               

ordval. Det uppstod tydliga olikheter mellan makt och vetande beroende på vem som fick              

tolkningsföreträde. Genom att en individ förde sin talan om vad som är rätt och fel uttryckte                

deltagaren sin makt genom att föreställa vad Howarth (2007) kallar den “godkända”            

diskursen. Diskurser kan användas som maktinstrument där deltagare kan stärka sina           

maktpositioner eller skapa uppror och motstånd som utvecklas till att nya diskurser bildas. 

Inom diskurspsykologin är det viktigt att förstå var och hur diskurserna konstrueras (Winther             

Jørgensen & Phillips, 2000). I diskussioner som sker på internet är det vanligt att deltagare               

talar mer öppet med varandra och kan även i vissa sammanhang framstå som hårdare och mer                
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utmanande än vad de gör i mötet med andra i det verkliga livet (McKenna, 2008). Detta kan                 

delvis bero på att det ofta finns stort utrymme för att vara anonym på internet, alternativt att                 

individer kan vara svårare att identifiera (Foxman & Wolf, 2013). Det är därför av vikt att                

poängtera betydelsen av att diskurserna i denna studie har skett på ett diskussionsforum på              

internet, alltså inte där människor interagerat ansikte mot ansikte. Detta innebär att            

diskussionerna som sker på Familjeliv kan skilja sig från hur samma diskussioner skulle ha              

sett ut om de hade skett i ett fysiskt möte mellan individerna. Den hårda ton samt de                 

personangrepp som ibland förekommer i diskussionerna när deltagarna hamnar i konflikt med            

varandra, hade antagligen inte varit lika vanlig och tydlig i en diskussion ansikte mot ansikte.               

Ett exempel på detta är att många av deltagarna anser att en kvinna som stannar i ett                 

förhållande där det förekommer våld får “skylla sig själv”. Deltagarna uttrycker detta öppet,             

även i de trådar där kvinnor berättar om sina erfarenheter av att utsättas för våld av en                 

närstående. Enligt Bergström & Boréus (2012) skapas en “kollektiv intelligens” genom att            

kunskap och erfarenheter delas mellan olika plattform samt att diskurser får en ny form på               

internet.  

Skuldbeläggande av offret har visat sig vara vanligt förekommande (Gracia & Herrero,            

2006). De centrala fynden i studien är främst diskurser som handlar om ansvar och              

skuldbeläggande. Inom dessa diskurser förekommer det i sin tur diskurser som rör mannens             

respektive kvinnans ansvar. Skuldbeläggande av kvinnorna och att många deltagare anser att            

våldet beror på kvinnan konstrueras av några deltagare som okunskap och ignorans inom             

ämnet genom att förklara fenomen som exempelvis normaliseringsprocessen. Den okunskap          

och ignorans som kan ses hos deltagarna och som framkommit i analysen av resultatet kan               

kopplas till de könsroller som fortfarande i många fall är normen i dagens samhälle. Eliasson               

(1997) menar att synen på våld mot kvinnor beror på att de traditionella och kulturella               

könsrollerna fortfarande lever kvar i dagens samhälle. Trots att kvinnan i dagens samhälle har              

en starkare position än tidigare anses kvinnan i många fall fortfarande underlägsen mannen.             

McCarry (2010) anser att de traditionella könsrollerna fortfarande är något som bör beaktas i              

debatten om våld i nära relationer då de påverkar ungdomars syn på mäns våld mot kvinnor. 

Brist på en generell definition av våld i nära relationer kan leda till att samhället inte ser lika                  

allvarligt på alla typer av våld. Det bidrar till en normalisering av det “vardagliga” våldet, så                

som lätta knuffar och slag (Muehlenhard och Kimes, 1999). I flera trådar talas det om vad                
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som ska anses som våld i nära relation samtidigt som det anses vara ett svårt begrepp att                 

definiera. Statiska definitioner förekommer sällan i diskurserna och många av de som skriver             

uppfattar att våldet är en konstruktion av den som utsätts för det, det går alltså inte att ge en                   

direkt definition eftersom det kan uppfattas så olika. Att det florerar flera olika upplevelser              

och förståelser av våld i trådarna genererar en otydlig bild för de som efterfrågar definitioner               

i trådarna, av hur våld påverkar kvinnan och vart gränsen går för vad som räknas som våld.                 

Otydligheten bidrar i sin tur till en normalisering av våld eftersom det inte finns en enhetlig                

och tydlig bild av vad våld är. I diskussionerna nämns nästan enbart fysiskt och psykiskt våld                

medan andra typer av våld, exempelvis ekonomiskt och latent, utesluts. Att vissa typer av              

våld inte nämns i diskussionerna kan bero på att de är svårare att förklara och att det just är så                    

få som talar om dessa. En vanlig uppfattning bland deltagarna är att våld mot kvinnor tar för                 

stor plats i samhällsdebatten eftersom män oftare utsätts för våld. Många deltagare med denna              

åsikt argumenterar för att det är fel av feministerna att generalisera alla män som              

våldsutövare och de är även snabba att påpeka att även kvinnor utsätter män för våld i nära                 

relationer. I de här diskurserna skiljer många av deltagarna inte heller på våld i nära relationer                

som sker i hemmet och våld som sker på allmän plats. Statistik från BRÅ (2017) visar att                 

män i större utsträckning utsätts för våld, men då handlar det snarare om våld av en okänd                 

man på allmän plats än av en person som mannen har en nära relation till. 

I socialt arbete är det mycket väsentligt att ha en förståelse för hur diskurser om våld i nära                  

relation sker i det vardagliga livet. Eftersom internet idag är en stor del av människors vardag                

är det även av vikt att förstå hur diskurserna ser ut där. Den här studien belyser ett aktuellt                  

socialt problem genom användning av redan befintliga data från ett forum där vem som helst               

kan skriva och delta i diskussionerna. Att som professionell ha kunskap om dessa diskurser              

kan vara till stöd i samtal med klienter då det ger större förståelse av klientens situation. Det                 

kan även vara till hjälp i bemötandet av klienter som känner skam och skuld över vad de varit                  

eller är med om, om det finns en förståelse av det ansvar som läggs på kvinnan av                 

allmänheten. Enligt en utvärdering av statens offentliga utredningar (SOU, 2014:71) behövs           

ett bredare kunskapsfält kring de vardagliga diskurserna om våld i nära relation för fortsatt              

utveckling av de stödinsatser som finns för utsatta. 

Då denna studie gjorts under viss tidsbegränsning är resultatet inte representativt för hela             

populationen som använder sig av diskussionsforum för att föra sin talan och ställa frågor              
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kring mäns våld mot kvinnor i nära relation. För att få ett mer representativt resultat skulle en                 

noggrannare och mer detaljerad analys gjorts av ett större urval av trådarna. Det hade varit av                

värde att forska vidare kring hur insatser kan utformas för att förändra attityder samt för hur                

samhället ska tala om och föra diskurser om våld i nära relationer på fler offentliga platser, så                 

som internet men även i skolor och på arbetsplatser för att undvika de fördomar och               

stigmatisering som sker av de som blir utsatta.  

6.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet beskrivs och analyseras valet av metod och tillvägagångssätt utifrån ett              

kritiskt förhållningssätt. Här kommer valet av metod förklaras och motiveras. 

Det går att diskutera hur urvalet har genomförts samt hur det hade kunnat göras på ett mer                 

fördjupat sätt. Ingen mall har använts för att göra urvalet, utan det har skett genom att                

grundligt diskutera trådarnas relevans för studien. Då sökningarna på forumet gav ett väldigt             

stort antal träffar var det även svårt att under denna tidsbegränsade period gå igenom allt               

material. Därför gjordes urvalet och avgränsningar i urvalet allt eftersom trådarna           

diskuterades och jämfördes mellan varandra. Detta resulterade i att urvalet var tidskrävande            

och att inte all data från urvalet kunde användas i resultatet eftersom det var för omfattande.                

Enligt Bryman (2011) är ett helt representativt urval inte efterfrågat i en kvalitativ studie utan               

syftet är snarare att få en fördjupad bild av en liten population. De citat som använts i studien                  

har valts ut på ett så objektivt sätt som möjligt för att kunna spegla hur diskurserna verkligen                 

ser ut i de trådar som använts, och för att inte endast visa en sida av dem. Dock innebär detta                    

även att valen som gjorts har påverkat hur resultatet ser ut då citaten kommer från flera olika                 

trådar. Detta hade kanske kunnat undvikas genom att fokusera resultatet på ett färre antal              

trådar och genom att analysera dessa grundligare. Detta hade dock gett ett smalare och inte ett                

lika nyanserat resultat. 

Urvalet som togs fram för studien kom att utgöras av tre grundkrav där alla trådar som valdes                 

ut för resultatet uppfyllde samtliga kriterier. Grundkraven för studien var 1) tråden skulle vara              

relevant till undersökningen, 2) tråden skulle ha minst tio svar och 3) sökordet skulle vara               

med i rubriken samt i det första inlägget i tråden. Somliga längre trådar tenderade att byta                

ämne mitt i diskussionen vilket ledde till att endast de inläggen med relevans för uppsatsen               
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användes. Bedömning gjordes att endast använda trådar som genererade minst tio svar för att              

trådarna skulle kunna kallas diskussionstrådar. 

Eftersom studien fokuserade på de vardagliga diskurserna mellan deltagarna på forumet           

passade den diskurspsykologiska ansatsen bra. Genom den diskurspsykologiska ansatsen gick          

det att analysera hur språket konstruerar den sociala verkligheten av våld i nära relationer.              

Vad som kan vara svårt att veta vad gäller studier som denna, som är gjorda på internet, är                  

om alla deltagarna på forumet verkligen talar utifrån sin egen konstruerade           

verklighetsuppfattning eller om de är så kallade “troll” som skriver i trådarna i syfte att               

provocera och medvetet sprida hat. Deras inlägg kan även vara en produkt av att de själva blir                 

provocerade av något som skrivs, vilket kan leda till att de agerar och skriver utifrån egna                

känslor och inte utifrån fakta, kunskap eller erfarenhet. 

Att analysera studien ur ett etiskt perspektiv är av stor vikt. Allt material som förekommer i                

studien har inhämtats från trådar på diskussionsforumet Familjeliv som är offentliga för            

allmänheten. Detta innebär att vem som helst har tillgång till den här informationen och              

därför har bedömningen gjorts att samtycke från deltagarna för att använda deras inlägg i              

studien inte behövs. 

7. Slutsats 

Våld i nära relationer är ett svårdefinierat fenomen, speciellt i sammanhang där en individ har               

utsatts för våld under en längre tid vilket lett till att våldet har blivit en del av vardagen. I                   

studien framkom att största delen av ansvaret läggs på kvinnan och kvinnan skuldbeläggs ofta              

för mannens våldsamma beteende. Åsikterna går isär vid diskussioner om våld i nära             

relationer som ett betydande samhällsproblem men ett vanligt förekommande resonemang          

handlar om att män i större utsträckning blir utsatta för våld. Dock talas det här om våld mot                  

män generellt, vilket innefattar allt våld som riktas mot män, både av en närstående och en                

okänd gärningsperson. 

Hur individer talar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer varierar beroende på              

sammanhang. De traditionella könsrollerna, sociala normer och det patriarkala samhället          

färgar dessa diskurser och har en stor inverkan på hur individer ser på fenomenet våld i nära                 
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relation. Att de traditionella och patriarkala konstruktionerna i samhället fortfarande lever           

kvar kan bero på att det inte talas om ämnet i tillräckligt många olika forum. För att förändra                  

och eliminera dessa konstruktioner krävs att samhället fortsätter att föra debatten kring mäns             

våld mot kvinnor. Om människor fortsätter att tala öppet om fenomenet kan de genom talet               

förändra och omskapa de konstruktioner som finns. Internetsamhället är ett ännu relativt            

outforskat fält. I diskurser på internet har individerna ofta en hårdare ton och är mer öppna i                 

sitt tal. Det krävs att fler studier görs som fokuserar på diskurser som sker på Internet för att                  

det ska vara möjligt att få kunskap till att förändra de negativa beteenden som många har i                 

internetsammanhang. 
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