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Abstract 
Authors: Emily Lundquist and Erica Johansson 

Title: Economic abuse – the daily abuse that does not exist 
Supervisor: Ulrika Levander 
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Women; Economic. 
 

The purpose of this study was to clarify and distinguish the discourses form the 
attitudes of professionals in Sweden, who in their daily work come in contact with 
women exposed to economic abuse. In total, six qualitative interviews were conducted 
with four social workers working with economic-related matters within the social 
services, two representatives from a women’s shelter and personnel from municipal- 
economy advice bureau about their experiences of dealing with issues concerning 
economic abuse.  
 

The idea of the study emerged during a practice semester on an economic welfare 
social service in Southern Sweden, which uncovered that many married women did not 
have a bank account of their own and consequently welfare was transferred to the 
husband’s account instead. This was not problematized in the Social Service 
organisation. 
 

The study results imply that economic abuse generally is made invisible as a type of 
violence against women and therefore does not count as a social problem in the 
discourse. Moreover, we found two main subject positions and three identities in the 
way that an economic abused woman is constructed depending on her ethnic heritage. 
Foreign women from patriarchal societies, not born in Sweden, are constructed in the 
interview statements as especially exposed to this kind of violence while Swedish 
women are much more hold accountable for their economic actions. At last, we could 
also discover that women in need of help face these discourses about the “victimized 
woman” from the Social Service organisation. The woman and her situation may not fit 
into any of these roles, some roles also changing during the leaving process, implying 
that she may not receive adequate help to change her situation.  
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1. Inledning och problemformulering 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, om det råder stor 
samstämmighet i dagens Sverige - åtminstone retoriskt.  

(SOU 2004:121 s. 31) 

Under 2011 anmäldes cirka 28 000 fall av kvinnomisshandel i Sverige (BRÅ 2012). Detta 

är fall som är synliga i samhället. Eliasson och Ellgrim (2006 s. 26) påpekar att 

mörkertalet ska betraktas som påtagligt större, då antalet polisanmälda 

kvinnomisshandelsbrott bör multipliceras med fyra för att avspegla antalet begångna 

brott i realiteten. Enligt rapporten Slagen dam (Lundgren et al. 2001 s. 8) har var fjärde 

kvinna i Sverige någon gång efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld från en man. Fem 

procent av dessa beräknas ha utsatts för fysiskt våld under det senaste året. Fysiskt 

våld kan vara allt från knytnävsslag och knuffar till mer allvarliga företeelser som 

stryptag, att få huvudet dunkat i golv eller möbler, att bli dragen i håret eller att bli 

hotad med tillhyggen, så som kniv och skjutvapen (ibid. s. 24). Effekterna av detta kan 

bli dramatiska för den drabbade kvinnan, både kroppsligt och mentalt. I 

undersökningen framkommer exempelvis att 72 procent av de kvinnor som är eller har 

varit utsatta för fysiskt våld har försökt begå självmord (ibid. s. 58).  

 

Lundgren et al. (2001 s. 29) menar att det är viktigt att i samtal om våld även beakta 

sådana vålds- och maktaspekter som inte anses strafföreläggande, som exempelvis 

ekonomiskt våld. Eliasson och Ellgrim (2006 s. 31) definierar ekonomiskt våld som en 

dominansmetod där mannen kontrollerar de gemensamma och kvinnans ekonomiska 

tillgångar och eventuellt också hindrar kvinnan från att arbeta, varpå kvinnan blir 

ekonomiskt beroende av honom och hennes makt och handlingsutrymme begränsas. I 

samband med ett veckolångt studiebesök på en kvinnojour som en av oss gjorde 

tidigare under utbildningen, påtalade personalen att ekonomiskt våld enligt deras 

erfarenheter är vanligt förekommande i våldsutsatta relationer – både före och efter 

att kvinnan har lämnat mannen. Vidare påpekar Eliasson och Ellgrim (2006 s. 42) att en 

våldsrelation vanligtvis inte börjar med slag. Fysiskt våld förekommer enligt dem 

huvudsakligen i en sista fas av våldsutövande. Kronofogden är en myndighet som har 
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uppmärksammat kvinnors ökade problematik med sin ekonomiska situation och har 

gått ihop i ett samarbete med Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) för att 

motverka förekomsten av ekonomiskt våld (Kronofogdemyndigheten 2012 A). På 

Kronofogdemyndighetens hemsida (Kronofogdemyndigheten 2012 B) går vidare att 

läsa att kvinnor ofta upplever att de inte har någon att vända sig till med frågor 

rörande ekonomi och att få kvinnor har en ekonomisk buffert. På hemsidan informeras 

även om ekonomiskt våld där kunskapsspridning om ekonomi framstår som en viktig 

del i det förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Kontroll över och kunskap 

om sin privatekonomi kan enligt Kronofogdemyndigheten ge kvinnor ökat 

självförtroende samt stärka dem ekonomiskt (ibid.). 

 

Enligt Äktenskapsbalken har makar ett gemensamt försörjningsansvar gentemot 

varandra (Äktenskapsbalken 1 kap 4 §, 6 kap 2 §). Härigenom konstrueras hushållets 

inkomst som ett gemensamt ansvarsområde, för gifta par såväl som för samboende 

som lever under äktenskapsliknande förhållanden (ibid.; Socialstyrelsen 2003 s. 100). 

Då det gemensamma försörjningsansvaret legitimeras genom rådande lagstiftning 

betraktas det också i stor utsträckning som “naturligt” av myndigheter, vars skyldighet 

är att vara statens representanter och lagstiftarens implementerare. Socialtjänsten är 

exempelvis skyldig att utgå från lagstiftningen om makars och samboendes 

gemensamma försörjningsskyldighet vid handläggning av ekonomiskt bistånd 

(Socialstyrelsen 2003 s. 100). Härigenom betraktas ett gift par som en enhet, en familj 

vars ekonomi jämt och omsorgsfullt fördelas inom hushållet. Enligt Socialstyrelsen 

(2003 s. 24, 100) kan parets gemensamma tillgångar vid handläggningen av 

ekonomiskt bistånd ses som fiktiva om en kvinna är utsatt för fysiskt våld, eftersom det 

då råder osäkerhet om kvinnan verkligen har tillgång till några medel. I dessa fall 

menar Socialstyrelsen att det är socialsekreterarnas ansvar att utifrån en skyddsaspekt 

gentemot kvinnan utreda förhållandena närmare.  

 

I Socialstyrelsens (2003 s. 22-24) allmänna råd liksom i Socialtjänstlagen 

(Socialtjänstlagen 5 kap 11 §) talas enbart om våld mot kvinnor i termer av ”hot och 

misshandel”. Då våld i dessa sammanhang inte omtalas i en vidare bemärkelse, förstås 
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det alltså främst som fysiskt våld. Andra former av våld i nära relationer, som 

exempelvis ekonomiskt våld, framträder härigenom som mer eller mindre osynliga i 

den offentliga myndighetsdiskurs som här formas (SOU 2006:65 s. 55).  Då våld mot 

kvinnor främst förstås som fysiskt våld framträder ett par paradoxer i myndigheters 

möjligheter att ge våldsutsatta kvinnor skydd, inte minst kvinnor som genom att 

erhålla ekonomiskt bistånd till sin försörjning redan är socialt och ekonomiskt utsatta. 

Socialtjänstens kännedom om att just fysiskt våld utövas i en relation formas här som 

en förutsättning för att kvinnan ska erhålla enskild ekonomisk hjälp. Dessutom riskerar 

andra former av våldsutövande mot kvinnor, som exempelvis ekonomiskt våld, att inte 

kategoriseras som våld – varpå möjliga hjälpinsatser riskerar att utebli. Då gifta och 

samboende par enligt rådande rättspraxis gemensamt ska dela sin ekonomi framträder 

det i handläggningen av ekonomiskt bistånd för familjer som har försörjningsstöd 

också som mindre relevant till vems konto som biståndet transfereras. En relevant 

fråga att ställa i sammanhanget är därför hur socialtjänstens ekonomiska stöd ser ut 

gentemot kvinnor i relationer där våld i fysisk bemärkelse ännu inte har introducerats, 

men där andra typer av våld är närvarande?  

 

Ekonomi är, precis som kunskap, starkt förknippad med makt (Foucault 1980). Den 

som besitter makt har också möjlighet att kontrollera diskurser – och således påverka 

vad som framstår som “sanning” (Winther Jørgensen, Phillips 2000 s. 20-21). Utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle en alternativ kunskapssyn på våld i nära 

relationer, vilket i detta fall exempelvis skulle kunna innebära en annan syn på – och en 

större medvetenhet om – ekonomiskt våld, kunna skapa nya handlingsutrymmen för 

ansvariga myndigheter och öka makten för utsatta kvinnor.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera hur olika aktörer, som 

kommer i kontakt med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor, talar om ekonomiskt våld och 

ekonomiskt våldsutsatta kvinnor samt hur deras erfarenheter av denna problematik 

ser ut.  

Genom att studera vilka diskurser som formas bland ansvariga aktörer i den roll de 

anser sig ha i hur familjeekonomin fördelas – hos par som uppbär försörjningsstöd – 

vill vi även analysera vilka konsekvenser, eller implikationer, detta får för det stöd som 

erbjuds kvinnor som utsätts för ekonomiskt våld. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur konstrueras ekonomiskt våld av myndighetsaktörer och andra hjälpaktörer 

som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor?  

 Vilka diskurser kan identifieras i socialsekreterares och andra ansvariga aktörers 

sätt att tala om ekonomiskt våld och den ekonomiska fördelningen mellan 

makar som erhåller ekonomiskt bistånd?  

 Vilka implikationer ger detta för våldsutsatta kvinnor och det stöd som kan 

erbjudas dem? 

1.3 Förförståelse 

Våra förkunskaper kring ämnet både skiljer sig åt och kompletterar varandra. En av oss 

har i egenskap av rollen som kandidat på en stadsdelsförvaltning erfarenheter av 

handläggning av ekonomiskt bistånd och sociala myndigheters hantering av den 

ekonomiska fördelningen mellan par. Hon har också praktisk kunskap kring 

ärendehantering och de riktlinjer som styr socialtjänstens arbete vid handläggning av 

ekonomiskt bistånd. Därmed har hon fått stå för mycket av myndighetskontakten och 

kunskapen inom detta område. Den andra av oss har ett intresse för genus- och 

kvinnojoursarbete, som delvis grundar sig i en veckas studiebesök på en kvinnojour, 

men som också har lett till egen vidare förkovring inom ämnet. Därmed har hon i vårt 

uppsatsarbete fått stå för kontakten med kvinnojoursliknande verksamheter. I denna 
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uppsats utgår vi från en förförståelse av kvinnans position i samhället som historiskt, 

kulturellt, strukturellt och ekonomiskt sårbar (Hirdman 1998). Utifrån denna 

förförståelse ser vi kvinnor som mer ekonomiskt utsatta än män. Vi vill utifrån denna 

utgångspunkt problematisera i vilken utsträckning den ekonomiska fördelningen 

mellan par kan vara en eventuell nyckel i att stärka kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer och motverka förekomsten av ekonomiskt våld. Det är detta som har lett oss 

till att utforska myndigheters skapande av diskurser inom ämnet. Hur vår förförståelse 

kan påverka tillförlitligheter och resultaten i vår uppsats återkommer vi till i 

metodkapitlet.  

1.4 Begreppsförtydliganden 

Vi utgår från Eliasson och Ellgrims (2006 s. 31) definition av ekonomiskt våld för att 

närmare undersöka aktörers sätt att tala om och förstå fenomenet. Vi utgår alltså ifrån 

ekonomiskt våld som dominansmetod där mannen kontrollerar de ekonomiska 

tillgångarna och gör kvinnan ekonomiskt beroende av honom. Eftersom det ur ett 

socialkonstruktionistiskt – och därför också från ett diskursanalytiskt perspektiv – inte 

egentligen går att ringa in en ”sann” bild av ett fenomen med hjälp av iakttagelser av 

världen kan även Eliassons och Ellgrims definition av ekonomiskt våld ifrågasättas. 

Däremot måste vi i rollen som forskare kunna förhålla oss till begreppet ekonomiskt 

våld och dess sociala och praktiska konsekvenser samt kunna identifiera olika sätt att 

tala om ekonomiskt våld i våra intervjupersoners utsagor. Utifrån detta har vi valt att 

utgå ifrån den definition av ekonomiskt våld av Eliasson och Ellgrims (ibid.) som vi 

presenterats ovan samt i uppsatsens inledande del.   

 

Vi har också valt att utgå från heterosexuella par, det vill säga en relation mellan en 

man och en kvinna, i våra intervjuer och i vår analys. Detta innebär inte att vi förnekar 

att våld i nära relationer även kan ingå i samkönade relationer. Vi anser dock att det 

utifrån syftet med denna uppsats blir mer tydligt och relevant att utgå från 

förhållandena mellan en man och en kvinna, då vi även vill titta på diskurser som berör 

kön och makt. Denna distinktion gör även socialtjänsten vid registrering av ärenden 

där par mannen eller kvinnan registreras utifrån om de är samboende eller gifta.  
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Vidare i uppsatsen kommer vi att använda oss av begrepp för att beskriva utländska 

kvinnor. Med utländsk kvinna syftar vi på en kvinna som inte är född och uppvuxen i 

Sverige och utan medfödd och grundläggande kunskap om det svenska samhället.  

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att titta på både tidigare presenterad forskning samt olika 

offentliga utredningar om våld i nära relationer och ekonomiskt våld.  

2.1 Strukturellt våld  

Regeringen har uttryckt att våldet mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och strukturellt 

samhällsproblem vilket exempelvis belyses i betänkandet Slag i luften: en utredning 

om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121 s. 64-65). Trots det har detta inte 

haft någon större inverkan på landets politiska institutioner. I betänkandet dras därför 

slutsatsen att det finns fog för att anta att våld i nära relationer är ett lågprioriterat 

område (ibid. s. 201). Ett annat problem enligt utredarna är att även om 

könsmaktsförståelsen är en vedertagen förklaring om ojämlikhet mellan könen på 

strukturell nivå bortprioriteras detta perspektiv vanligtvis på individnivå, exempelvis i 

behandlingsarbete. Det tycks vara lättare att greppa kvinnans offerposition än 

mannens aktörskap (ibid. s. 150). Bristande resurser och samarbete, som exempelvis 

myndigheters skilda verksamhetsmål, anges också vara några av de problem som 

motverkar arbetet att förebygga och skydda kvinnor från våld i nära relationer. Därför 

efterlyses ett tätare samarbete mellan myndigheter (ibid. s. 216; Prop. 1996/97:124 s. 

57). Även i betänkandet Att ta ansvar för sina insatser: socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65 s. 260) betonas mäns våld mot kvinnor som ett 

jämställdhetsproblem. Eliasson (1997 s. 81) anser att jämställdhetspolitiken har ett 

viktigt ansvar, inte minst då de patriarkaliska strukturer som samhället influerats av 

har gjort att jämställdhetsarbetet enligt henne snarare fokuserar på att stöpa om 

kvinnor i en manlig form istället för att utrota maktobalansen. Mäns våld mot kvinnor 

är enligt Eliasson den största konsekvensen av ett ojämlikt samhälle. 

Jämställdhetspolitiken bakar enligt henne endast in en illusion av jämställdhet utan att 

ta ansvar för konsekvenserna av att våldet inte prioriteras (ibid.). 
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2.2 Kulturellt våld  

Andersson och Lundberg (2000:6 s. 8-9, 26) använder sig också av könsmaktsteori i 

rapporten Våld mot invandrarkvinnor, där de försöker skapa en förståelse och ge 

kunskap kring våld mot invandrarkvinnor. Författarna menar att könsmaktsteorin är en 

av de teorier som har fått mest utrymme i samhällsrummet vid analys av mäns våld 

mot kvinnor. De framhåller att det fortfarande existerar en kunskapsklyfta gällande 

våldet i sig och de hjälpande insatser som syftar till att nå ut till invandrarkvinnor. 

Enligt dem behöver även kulturella förklaringsmodeller tillföras i förståelsen av våld 

mot denna grupp (ibid. s. 42). I studien framkommer bland annat att 

socialsekreterarna främst kategoriserar de våldsutsatta kvinnor som de möter utifrån 

“den ideala klienten” och “den problematiska”. Andersson och Lundberg använder sig 

av Bakers teori om kulturellt manus i sin förståelse av våld mot invandrarkvinnor. De 

menar att kvinnor som lever upp till sitt kulturella manus, det vill säga bekräftar 

socialsekreterarens bild av hur en misshandlad kvinna ska agera, faller inom kategorin 

“ideal klient” – och då också anses lätta att arbeta med. De insatser som 

socialarbetaren kan erbjuda matchar i dessa fall kvinnans behov. Då kvinnan som följer 

sitt kulturella manus är villig att lämna sin make kan dessa insatser tillsättas 

omgående. Däremot identifieras en kvinna som “problematisk” om hon inte vill eller 

upplever att hon kan lämna sin man. Detta skapar också större svårigheter för 

socialarbetaren, som då måste lägga energi på att övertala kvinnan. Även resursstarka 

kvinnor kan enligt författarna hamna inom kategorin ”problematiska” om de 

exempelvis är allt för raka och driftiga med vad de vill. Dessa kvinnor tenderar därför 

att falla utanför bilden av en misshandlad kvinna som offer och undertryckt i en nära 

relation, då de inte agerar i enighet med sitt kulturella manus (ibid. s. 115-118). Dock 

betonas i betänkandet Att ta ansvar för sina insatser: socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65 s. 50) att kvinnan ska ges möjlig hjälp utifrån 

hennes individuella behov, alltså oavsett var i processen hon står eller vem hon är. 

Även invandrarkvinnors kulturella svårigheter, så som språk, traumatiska erfarenheter, 

hinder för skilsmässa, svårigheter att orientera sig i det svenska samhället och 

ekonomisk utsatthet, kan enligt Andersson och Lundberg (2000:6 s. 117-119) bidra till 

att dessa kvinnor kategoriseras som “problematiska”. Det är även dessa kulturella 
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svårigheter som enligt betänkandet Att ta ansvar för sina insatser: socialtjänstens stöd 

till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65 s. 13) menar gör att denna grupp av kvinnor 

framställs som extra sårbara. 

 

Som nämnts ovan kan invandrarkvinnor från patriarkala kulturer uppleva många 

kulturella svårigheter som försvårar processen att bryta ett destruktivt förhållande 

(Andersson & Lundberg 2000:6 s. 98-99 och 104). Trots detta lyfter Andersson och 

Lundberg fram att de intervjuade kvinnorna även upplevde att nya möjligheter 

öppnades för dem i det nya landet så som den reella möjligheten att kunna skiljas. 

Denna ses enligt Andersson och Lundberg inte bara som en flyktväg utan även som en 

maktstrategi för att få mannen att förändras (ibid.). Liknande resonemang beskrivs i 

betänkandet Familj, makt och jämställdhet: rapport till utredningen om fördelningen 

av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (SOU 1997:138 s. 

275), att maktobalansen jämnas ut när kvinnan kommer till Sverige. För kvinnor som i 

sitt hemland varit hemmafru men nu arbetar ökar makten i familjen, vilket kan bidra 

till att de blir mindre ekonomiskt beroende av sina män. Denna omfördelning av makt 

kan enligt betänkandet skapa motsättningar inom familjen och bidra till ökade 

konflikter, då mannens behov inte alltid kommer i främsta rummet (ibid. s. 275 och 

281; Andersson och Lundgren 2000:6 s. 161-162).  

2.3 Ekonomiskt våld 

FN:s ekonomiska kommission för Europa har uppmärksammat mäns våld mot kvinnor 

och menar att våld i nära relationer bland annat har sin uppkomst i sociala och 

ekonomiska problem (UNECE 2012). FN har flera gånger påtalat vikten av kvinnors 

rättigheter, däribland hennes ekonomiska rättigheter. I Declaration on the Elimination 

of Violence against Women betonas kvinnans mänskliga rättigheter och friheter på 

bland annat det ekonomiska, sociala och kulturella planet (FN:s generalförsamling 

1993). Vidare menar FN:s kvinnokommission att konventionsstaterna har en skyldighet 

att “vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg för 

kvinnorna”(CEDAW 1979 art. 3, vår översättning). 
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I Äktenskapsbalken (1987:230) 1 kapitlet 4 § betonas makars skyldighet att sörja för 

varandra. Vidare benämns även att makarna ska upplysa varandra om faktorer ”som 

behövs för att familjens ekonomiska förhållande skall kunna bedömas” (ibid.). I SOU 

1997:138 (s. 281) framhålls att invandrarkvinnans ekonomiska beroende har flyttats 

från mannen till staten genom arbete eller försörjningsstöd. Andra våldsformer, som 

exempelvis ekonomiskt våld hamnar ofta enligt betänkandet Att ta ansvar för sina 

insatser: socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65 s. 55-56), i skuggan 

av det fysiska våldet. Detta kan enligt betänkandet lura omgivande myndigheter att tro 

att kvinnan har tillgång till sina inkomster även då mannen har tillgång till dessa och 

använder dem som ett maktmedel över kvinnan (ibid.). Vid hantering av 

försörjningsstöd är det enligt Socialstyrelsen (2011 s. 99; 2003 s. 101) av stor vikt att ta 

kvinnans situation i beaktan och bortse från familjens gemensamma hushållning, i de 

fall då det inte kan antas att kvinnan har tillgång till eller upplyses om 

familjeekonomin. Även ett gemensamt konto kan enligt betänkandet Familj, makt och 

jämställdhet: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och 

ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (SOU 1997:138 s. 131) såväl skapa 

jämlikhet, då paret inte kan öronmärka och kontrollera vems pengar som använts för 

stunden, som dölja ojämlikhet. Gemensam hushållning kan enligt betänkandet även 

skapa en maktobalans, då det kan ge ännu större makt till den part som till större 

delen har hand om familjens ekonomi (ibid.). Eftersom pars ekonomiska hushållning 

enligt rådande lagstiftning betraktats som en gemensam företeelse, där resurserna 

fördelas jämt inom hushållet har det av myndigheter inte ansetts nödvändigt för 

samhället att involvera sig i hur familjens ekonomi fördelas (ibid. s.123). Dock har detta 

enligt SOU 1997:123 börjat uppmärksammas mer då en skillnad har lyfts i hur individer 

ser på familjeekonomin, i form av en ökad individualisering. 

3. Teori 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi använder oss i 

analysen av vår empiri. Först redogör vi för socialkonstruktionismen med hjälp av 

Vivien Burr (2003).  Därefter beskrivs diskursanalytisk metod och slutligen presenteras 

det teoretiska perspektiv på könsmaktsförståelse som vi använder oss av i uppsatsen.  
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3.1 Socialkonstruktionismen 

För att få en bredare förståelse för människans agerande och handlande menar Burr 

(2003 s. 6-7) att människan måste belysas som en social varelse. Burr beskriver 

socialkonstruktionismen som en teori innebärande att vi människor uppfattar vår 

omvärld genom historiska och kulturellt bundna kontexter. Genom våra dagliga sociala 

interaktioner med varandra skapar vi vår egen “sanning” eller verklighet. Att det skulle 

finnas en objektiv verklighet, en “äkta” verklighet är därför något som utifrån en 

konstruktionistisk kunskapssyn kan ifrågasättas. För att tänka socialkonstruktionistiskt 

krävs det att vi kan ifrågasätta den kunskap som vi har om världen, men även det vi vet 

om oss själva (ibid. s. 2-3). Eftersom vi människor enligt socialkonstruktionismen 

konstruerar vår sociala verklighet genom dagliga, sociala interaktioner med varandra 

blir det enligt Burr extra intressant att titta på dessa (ibid. s. 4). Sociala interaktioner i 

alla former är enligt henne relevanta i den konstruktionistiska analysen, då 

interaktionerna skapas genom kommunikation. Framförallt framhålls språket som 

extra viktigt att studera i konstruktionistiska analyser då språket ses som spegling av 

verkligheten. Språket är också kopplingen till den gren som av socialkonstruktionismen 

kallas diskursanalys.  

3.2 Diskursanalytiskt perspektiv 

Diskursanalys fokuserar, som nämnts ovan, huvudsakligen på vårt språksystem. 

Språket ses i denna analystradition som vårt sätt att skapa representationer av – och 

därigenom få tillgång till det som vi betraktar som verklighet (Burr 2009 s. 47-48). 

Språkets roll benämns inom denna kunskapstradition som så stor att somliga menar 

att vi inte ens hade kunnat existera om inte språket fanns. Utan språket som system 

för att kategorisera våra erfarenheter hade vi inte kunnat förstå dessa eller ens 

utforma en personlighet. Språkets struktur påverkar alltså enligt 

socialkonstruktionismen vårt medvetandes och vår erfarenhetsstruktur samt blir vår 

kanal till verkligheten. Men diskursanalys nöjer sig inte bara med att utmåla språket 

som vår tillgång till vår omvärld, den menar också att vi genom språket konstruerar det 

som språket beskriver (ibid.). Vivien Burr beskriver diskurser som: 
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…practices which form the objects of which they speak.  

(Burr 2003 s. 67)  

När vi talar representerar det vi säger, enligt ett diskursanalytiskt perspektiv, inte så 

mycket vår personlighet eller våra individuella åsikter, snarare avspeglas generella 

tankar om hur saker och ting bör vara; om normaliteten (Bryman 2011 s. 474). Detta 

säger i sin tur en del om hur diskurser påverkar våra liv. Till exempel påverkar rådande 

diskurser om femininitet och maskulinitet det sätt vi beter oss som män eller kvinnor 

för att passa in i de könsnormer som finns. Det kan exempelvis fortfarande vara 

kontroversiellt att överskrida könsgränserna, som feminin man eller som maskulin 

kvinna (Butler 2005). 

 

För att analysera vårt insamlade intervjumaterial har vi att använts oss av 

diskursanalytiska metoder. Den kritiska diskursanalysen är en diskursanalytisk teknik 

som kopplar diskurser till ideologi (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 69). Därför blir 

syftet med diskursanalysen att kartlägga de diskurser som upprätthåller ojämlika 

maktförhållanden i samhället för att på detta sätt bidra till sociala förändringar i 

samhället. Michel Foucault är, förutom en av de främsta diskursanalytikerna, också 

den forskare som främst förknippas med kritiska maktanalyser (ibid. s. 19) Enligt 

Foucault (1972 s. 18-19) är den kritiska analystraditionen något som dök upp på 1800-

talet och då bland annat i form av Marx kommunistiska manifest, som Foucault menar 

är en slags kritisk diskursanalys. Eftersom diskurser är förknippade med ideologi spelar 

också makt en stor roll i den kritiska diskursanalysen. Det ligger dock mer i Foucaults 

(2008 s. 206-210) maktbegrepp än enbart det som förhindrar oss från att utföra vissa 

handlingar. Istället hävdar Foucault att “makten” består av flera regionala och specifika 

makter vars syfte inte är främst är att hindra och begränsa oss, utan snarare forma oss 

som en produkt och göra oss dugliga och produktiva.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 54-55) beskriver hur diskurser präglas av en 

kontinuerligt pågående kamp mellan olika betydelsebildningar. Kampen handlar om 

vilken diskurs som ska få representerar “sanningen”. Ur ett historiskt perspektiv har 

vissa diskurser verkat självklara och varit oemotsagda, exempelvis alla de år då vi 
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människor var övertygade om att jorden var platt. En diskurs kan dock aldrig bli helt 

etablerad. Det finns alltid andra diskurser som den befinner sig i konflikt med. I en 

alternativ diskurs omtalades jorden till exempel som rund. Även om detta möttes av 

stort motstånd och somliga med den åsikten fick plikta med sina liv, tog den diskursen 

till slut över uppfattningen om jordens utseende. Idag anser vi istället att jorden är 

rund. Det diskursteoretiska ordet för konflikt är antagonism. Två diskurser som är olika 

behöver inte automatiskt hamna i ett antagonistiskt förhållande gentemot varandra. 

En konflikt dem emellan uppstår endast då diskursernas olika identiteter hindrar eller 

blockerar varandra. Då konflikten upplöses och ordningen på det betydelsebildande 

fältet återställs, genom att en diskurs övervinner den andra, kallas detta av 

diskursanalytikerna hegemonisk intervention. Den hegemonistiska interventionen blir 

alltså ett led i den antagonistiska kampen, där resultatet till slut blir en “ny” diskurs 

och en stabilisering av rådande betydelse (ibid.). Foucault (2008) beskriver och 

exemplifierar genom Marxs resonemang maktförhållandena mellan diskurserna på 

följande vis i Diskursernas kamp.  

Ett samhälle är inte en enhetlig kropp där bara en makt utövas. I verkligheten är ett 

samhälle något där olika makter sidoordnas, förbinds, samordnas och rentav bildar 

en hierarki men ändå förblir specifika. Marx betonar till exempel kraftigt den 

samtidigt specifika och relativt självständiga och så att säga ogenomträngliga 

karaktären hos den reella makt som ägaren utövar i en verkstad i förhållande till den 

makt av juridiskt slag som finns i övriga samhället. Det finns alltså maktregioner. 

Samhället är en arkipelag av olika makter.  

(Foucault 2008 s. 209) 

Utifrån Foucaults citat kan vi också konstatera att det inte bara finns en diskurs utan 

att flera diskurser – eller sätt att tala om – fenomen förekommer parallellt.  Med hjälp 

av diskursanalys kommer vi i denna uppsats att studera vilka olika sätt att tala om våld 

– och förekomsten av ekonomiskt våld – i nära relationer som förekommer bland olika 

hjälpaktörer, inom myndighetssfären såväl som inom frivilligsfären. Här igenom kan vi 

också kartlägga vilka ”sanningar” som råder, vilka maktimplikationer dessa sanningar 

har samt vilka alternativa – eller antagonistiska – kunskapsanspråk som utmanar 

rådande ”sanningar” gällande ekonomiskt våld mot kvinnor.  
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3.2.1 Subjektspositioner 

Diskurserna försätter oss individer i särskilda positioner vilket är ett uttryck som kallas 

interpellation (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 48-51). Om dessa positioner godtas 

skapas också särskilda förväntningar på individen utefter deras skilda positioner, 

exempelvis relationen mellan en lärare och en elev. Vi förväntar oss att lärare 

undervisar eleven och inte tvärtom. Positionerna i sig utmärks som punkter i de 

rådande diskurserna. Därav används uttrycket subjektspositioner för att benämna 

dessa identitetspositioner. Men vi är också fragmenterade i våra identiteter, vilket 

innebär att olika diskurser ger oss olika subjektspositioner. Vi kan till exempel vara 

sjuksköterska på arbetet och pappa hemmavid och även läkaren blir patient om denne 

behöver söka sjukvård. Vi blir således aldrig riktigt våra “sanna” jag; våra 

subjektspositioner är alltid föränderliga. Vi kan alltid identifiera oss med en ny position 

i en annan diskurs om vi skulle känna att vår nuvarande position inte längre passar oss 

(ibid.). Burr (2003 s. 106-109) beskriver våra personligheter som uppdelade i olika 

trådar. För varje tråd finns det ett antal olika diskurser att identifiera sig med då vi 

skapar och upprätthåller vår identitet. Somliga diskurser är oproblematiska att 

kombinera med varandra men ibland händer det att de kolliderar och skapar konflikt 

eller förvirring. Burr ger bland annat ett exempel på ålder och utbildning. En ung 

person som vidareutbildar sig kan enkelt identifiera sig med rollen som student. Är 

man däremot äldre och har valt att vidareutbilda sig eller möjligtvis omskola sig under 

en senare period i livet är det inte lika självklart att införliva sig med rollen student 

(ibid.). Har du dessutom en familj kan skolans antagande om att du är ung och ännu 

inte har barn att ta hand om till och med att försvåra för dig i dina studier, då 

föreläsningar, lektioner och tentamen ibland läggs på kvällar och helger. I detta senare 

exempel påvisas också hur diskurser får reella konsekvenser, beroende på hur de är 

utformade. 

3.2.2 Agens och ansvar 

Burr (2003 s. 120-124) menar att eftersom vi i våra identiteter alltid kommer att styras 

och definieras av olika diskurser och då vi som människor inte har något annat val än 

att identifiera oss med de diskurser som råder, kan det vara enkelt att helt frånta 
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människor ansvaret för deras ord och handlingar och istället lägga det på diskurserna. 

Detta är också vad somliga diskursanalytiker gör. Enligt Burr varierar graden av 

determinism mellan olika teoretiker. Burr framhåller att andra diskursanalytiker menar 

att individen fortfarande är förmögen, trots att hon är insnärjd och färgad av en 

diskurs, att historiskt och kritiskt granska den. Detta ger henne en viss form av 

handlingsutrymme att välja att förhålla sig annorlunda till diskursen. Burr exemplifierar 

detta med en kvinna som vill framstå som mer bestämd. Detta kolliderar med hennes 

könstillhörighet, då en av de rådande uppfattningarna om femininitet är att det 

innefattar känslosamhet och mjukhet. Detta kan i sin tur skapa förvirring och 

reaktioner för både omgivningen och kvinnan själv, då hon går utanför för vad som av 

rådande diskurs definieras som kvinnlighet (ibid.).  

3.3 Könsmaktsförståelsen 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har allt oftare börjat beskrivas och analyseras 

som sammanhängande med teorier om mäns strukturella och kulturella överordning 

gentemot kvinnor (SOU 2004:121 s. 47-55). Könsmaktsförståelsen har sin grund från 

en historisk diskurs och kontext, där mannen legitimerats som hushållets ekonomiska 

överhuvud genom att vara familjens försörjare (ibid. s 36; Göransson 1998 s. 104-105, 

111; Taussi Sjöberg 1998 s. 64-65). Det finns också genusteoretiker, så som Judith 

Butler (2007), som menar att könen skapas utifrån diskursiva, socialkonstruktionistiska 

processer. Detta leder till att teorier om genus och könsmakt är högst lämpliga att 

använda i en diskursanalys. I början av 1990-talet definierades för första gången våldet 

mot kvinnor som en fråga om bristande jämställdhet i en proposition från den svenska 

regeringen (SOU: 121 s. 55, 64-67; Prop 1990/91: 113 s. 48-56). Det var också då 

könsmaktsförståelsen för första gången framträdde officiellt som Sveriges hållning i 

kvinnofridsfrågan. Könsmaktsförståelsen bygger främst på då rådande feministisk 

forskning om maktobalansen i samhället mellan könen (Lundgren 2004 s.83). Den 

utgår också ifrån att mäns våld mot kvinnor bör belysas i ett kulturellt och i ett socialt 

sammanhang och sammanhängande med alla de former av trakasserier och 

diskriminering som kvinnor drabbas av på olika samhällsarenor. Mäns våld mot kvinnor 

måste också ses som en något som tillhör normaliteten snarare än avvikelsen. Det bör 
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inte heller ses som avgränsat till kärleksrelationer, utan kan innefatta familje- och 

vänskapsrelationer samt relationer kollegor emellan (SOU 2004:121 s. 64-67).  

Lundgren (2004 s. 84) framhåller att könsmaktsförståelsen numera fått högst status 

som förklaringsmodell av mäns våld mot kvinnor. Därför är också denna teori högst 

relevant i vår analys, framför allt då vi vill titta på ekonomiskt våld utifrån ett 

strukturellt perspektiv. 

4. Metod 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera de metodologiska överväganden som vi har 

gjort i samband med författandet av denna kandidatuppsats. Vi har genomfört 

kvalitativa intervjuer med aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnors 

ekonomiska problematik, både före och efter hon har lämnat sin partner. Intervjuerna 

är förda med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd under Individ- och 

familjeomsorgen (IoF) från olika stadsdelsförvaltningar, en handledande individ- och 

familjesekreterare på ekonomiskt bistånd, personal på kvinnojoursliknande 

verksamhet samt på budgetrådgivning. Samtliga intervjupersoner arbetar i samma 

stad. Med utgångspunkt från ett diskursanalytiskt perspektiv har det insamlade 

materialet därefter analyserats. I vårt arbete med att skriva uppsatsen har metod, 

tidigare forskning, inledning och teori delats upp sinsemellan men har gemensamt 

färdigställts och redigerats. Analys och slutdiskussion har vi tillsammans skrivit från 

grunden.  

4.1 Val av metod 

I starten på vår uppsats ville vi skicka ut en enkät till socialsekreterare på ekonomiskt 

bistånd för att kartlägga rutiner kring handläggningen av kontoutbetalningar. Ganska 

tidigt in i uppsatsprocessen började vi dock fundera på vilken tyngd vi ville lägga vid 

kvantiteten i handläggningen. Vi kom fram till att aktörers tankar om exempelvis 

riktlinjer och lagstiftning kring fördelning av makars ekonomi samt ekonomiskt våld 

utgjorde en mer adekvat metodologisk ingång utifrån vår uppsats syfte. I samråd med 

vår handledare bestämde vi oss för att istället göra en diskursanalys utifrån kvalitativa 
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intervjuer med socionomer som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med 

ekonomiskt våld.  

4.2 Urval  

Vi har sammanlagt genomfört sex kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är förda med 

personal på en kommunal budgetrådgivning, personal på en kvinnojoursliknande 

verksamhet, en IoF-sekreterare samt tre socialsekreterare från tre olika enheter för 

ekonomiskt bistånd. Vi har utgått från ett målinriktat urval som Bryman (2011 s. 434) 

förklarar som ett urval där forskaren utgår från intervjupersoner som är relevanta för 

forskarens forskningsfrågor. Detta är också den metod som enligt Bryman ofta 

rekommenderas i kvalitativ forskning. Vi har därmed valt intervjupersoner utifrån 

deras arbetsuppgifter och erfarenheter kring kvinnor och ekonomi.  

 

I samband med det metodologiska valet att föra kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare valde vi också att bredda vårt urval till andra samhällsaktörer som 

kan tänkas komma i kontakt med kvinnor med erfarenhet av ekonomiskt våld. Enligt 

Kvale (2009 s. 275, 279-283) kan en form av generaliserbarhet uppnås i 

diskursanalytiska studier genom att betrakta möjliga sätt att tala om ett fenomen. Att 

intervjua olika aktörer med olika roller kan ur ett metodologiskt perspektiv därför ses 

som eftersträvansvärt, då det ger oss ett bredare underlag med fler diskursiva 

representationer av det fenomen som vi undersöker. Detta ledde oss till en intervju 

med personal på en budgetrådgivning och en kvinnojoursliknande verksamhet. Under 

en praktikvecka som en av oss tillbringade på en kvinnojour uppmärksammades att 

ekonomiska problem oftast är vanligt förekommande hos kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer. Därför ansåg vi att det var av största vikt att genomföra en intervju 

med någon slags kvinnojoursliknande verksamhet. En kvinnojour är vanligtvis en ideell 

organisation som rent praktiskt skyddar våldsutsatta kvinnor som lämnat sina partners. 

De tillskrivs av vårt samhällssystem ha stor kompetens på området våld i nära 

relationer och har även i många kommuner och städer ett samarbete med kommunen 

samt erhåller ofta ekonomiskt stöd från denna (SOU 2006:65 s. 282). Intervjun med 

personal på en budgetrådgivning bedömde vi också som viktig för vår analys. Dessa har 
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daglig kontakt med individer som har ekonomiska problem, många gånger skuldsatta 

kvinnor som har blivit hänvisade dit av socialtjänsten eller kvinnojoursliknande 

verksamheter.  

 

Socialsekreterare på ekonomiskt bistånd betalar dagligen ut bistånd till familjer och 

besitter en stor makt gällande myndighetsutövning och privatpersoners ekonomi. 

Därför är det högst adekvat att undersöka vilka tankar och erfarenheter de har kring 

ekonomiskt våld och ekonomisk fördelning i familjer. För att komma i kontakt med 

våra intervjupersoner har vi ringt direkt till stadens eller stadsdelsförvaltningens 

huvudväxel och bett specifikt om att få bli kopplade till en IoF-sekreterare eller en 

socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Vidare har vi också valt att gå genom enhets- 

och sektionscheferna, då vi hoppades på att cheferna skulle tillfråga fler om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju än om vi enbart skulle fråga en enskild 

socialsekreterare. I ett fall valde en enhetschef att själv välja ut en intervjuperson som 

hon ansåg vara mest lämplig för vår undersökning. Detta kan ses som ett 

styrandeproblem men kan även bidra till att vi i detta fall fick en intervjuperson som 

har erfarenhet av ekonomisk fördelning mellan makar och eventuellt ekonomiskt våld. 

Vid en mer problematisk ärendehantering är det IoF-sekreteraren som handleder 

biståndshandläggarna och utifrån detta kan det tänkas ha erfarenhet av den 

problematik som vi i uppsatsen belyser. Tidigt i vår uppsatsprocess fick vi också veta 

att en av stadsdelsförvaltningarnas ärendehantering skilde sig från de andra 

stadsdelarnas, då de har som policy att alltid betala ut biståndet på kvinnans konto. En 

intervju med en socialsekreterare därifrån ansåg vi därför vara extra viktigt att få. 

Eftersom det har varit svårt att få tag på intervjupersoner har vi även tagit kontakt 

med en socialsekreterare som varit handledare för en av oss under praktiken, då vi vet 

att hon har erfarenhet av ekonomiskt våld. Intervjuerna har skett fortlöpande, vilket 

har gett oss möjlighet att styra valet av resterande intervjupersoner beroende på det 

material vi redan har erhållit (Bryman 2011 s. 434). 

 

Vi är medvetna om att sex kvalitativa intervjuer eventuellt kan anses vara i minsta 

laget för en undersökning i en kandidatuppsats, men vi vill samtidigt framhålla att det 
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relevanta i en intervju är vad som framkommer och hur vi sedan bearbetar materialet. 

Därför kan sex innehållsrika och väl valda intervjuer vara enligt vår bedömning 

tillräckligt för att få en tillfredställande bredd i en diskursanalys. 

4.3 Intervjuguiderna 

Inför våra intervjuer har vi valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi har 

tagit hjälp av Kvale (2009) vid framställningen av de olika intervjuguider som vi har 

använt oss av vid intervjuerna. Kvale (2009 s. 146) menar att en intervjuguide antingen 

kan skapas i syfte att strukturera upp hela intervjun med väl valda frågor eller vara löst 

konstruerad, för att skapa större utrymme för intervjuarens fria omdöme att följa upp 

de spår som intervjupersonen väljer att ta upp. Vidare menar Kvale att en 

halvstrukturerad intervjuguide innehåller övergripande teman och sedan förslag på 

frågor (ibid.). En sådan intervjuguide ansåg vi passande, då vi både ville ställa liknande 

frågor till alla våra respondenter och samtidigt ha ett fritt spelrum i intervjun.  I vår 

intervjuguide har vi fokuserat på fem olika teman: en inledande del, en del berörande 

den ekonomiska fördelningen mellan makar, ekonomiskt våld, åtgärder vid ekonomiskt 

våld, samt en avslutande del, se bilaga 1. Under varje tema har vi haft underliggande 

frågor som varierat något utifrån intervjupersonernas arbetsområde. Denna 

utformning valde vi för att vi lättare skulle kunna analysera hur de olika 

respondenterna beskriver och definierar ekonomiskt våld och problematiken kring 

familjers ekonomiska fördelning. Utöver de fasta frågorna har vi även ställt olika 

följdfrågor under samtalets gång. Detta menar Kvale (2009 s. 150-151) kan bidra till att 

ge ytterligare djup och bredd i intervjupersonens beskrivningar eller för att till exempel 

få den intervjuade att specificera sina svar ytterligare. Vid utformandet av 

intervjuguiderna använde vi oss av det Kvale benämner som tratteknik. Denna teknik 

syftar till att börja med breda och öppet utformade frågor för att sedan smalna av 

ämnet till huvudtemat och till slut kunna ställa mer direkta och slutna frågor (ibid. s. 

146).  

4.4 Intervjuernas genomförande 

Vi valde att tillsammans utföra intervjuerna, förutom den intervju med 
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socialsekreteraren som varit handledare för den ena av oss, där enbart den andre 

ställde frågor. Vi beslutade också att vi behövde bådas förkunskaper för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor. Att vara fler än en intervjuperson och en intervjuare i 

rummet hoppades vi också skulle göra stämningen mer avslappnad och få intervjun att 

mer likna ett samtal än en utfrågning. Detta för att våra intervjupersoner i lugn och ro 

skulle ha tid att reflektera över våra frågor och för att det insamlade materialet skulle 

bli så bra som möjligt. Även om vi hade en intervjuguide med färdiga frågor försökte vi 

att ställa frågorna så spontant som möjligt. Det var inte heller uppdelat mellan oss på 

förhand vem som skulle ställa en specifik fråga. Med detta hoppades vi som sagt på en 

mer spontan och följsam intervju där vi kunde följa intervjupersonernas resonemang, 

utan att behöva hålla oss slaviskt till intervjuguiden. Intervjuguiden lade vi fram mitt på 

bordet i början av intervjun, fullt synlig för intervjupersonen. Detta också för att göra 

intervjupersonen mer delaktig.  

 

Samtliga intervjuer med socialtjänsten skedde med enskilda socialsekreterare. 

Intervjuerna med personal på kvinnojoursliknande verksamhet och budgetrådgivning 

skedde med två representanter ur personalen som vi intervjuade tillsammans. Det var 

intervjupersonernas förslag att ta med en kollega till intervjun som de ansåg kunde 

berika intervjun ytterligare. På budgetrådgivningen tog den socionom som vi 

ursprungligen fått kontakt med sig en kollega med beteendevetarutbildning. Även 

socionomen på den kvinnojourliknande verksamheten valde att ta med sig en kollega, 

organisationens boendesamordnare. 

 

Kvale (2009 s. 171-172) menar att i intervjuer som ska analyseras med diskursanalys 

bör intervjuaren vara väl medveten om och benägen att urskilja diskurser som 

intervjupersonerna låter sig påverkas av samt försöka konfrontera dem om det är 

möjligt. Detta försökte vi tillämpa genom att använda oss av de motsägelsefulla 

diskurser vi kunnat urskilja i föregående intervjuer. Vi lät dock intervjupersonerna 

reflektera själva först och efter att ha tagit del av deras tankar lät vi dem reflektera 

kring hur andra intervjupersoner hade resonerat i frågan. Självklart behöll vi de 

intervjuades konfidentialitet. 
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4.5 Bearbetning och analys 

Alla intervjuer har spelats in och transkriberats ordagrant. Vi har även transkriberat 

våra egna repliker där vi har använt fortkortningarna ”Em” eller ”Er” beroende på om 

det är Emily eller Erica som ställt frågan. Längre pauser som uppstod har vi valt att 

skriva in de, då vi ville att det skulle vara tydligt om personen behövde tänka över en 

fråga. Inför användandet av intervjupersonernas uttalanden i vår analys har vi tagit 

bort våra medhållande kommentarer, såsom “Mm” och “Ja”/”Nej”. Utan dessa ord har 

vi kunnat lägga ihop vissa av intervjupersonernas repliker till en utsaga, för att öka 

läsvänligheten. Har något annat klippts bort än våra bekräftande kommentarer har vi 

tydligt markerat detta med hjälp av tecknet “/.../”. Intervjuerna har därefter kodats 

enligt följande kategoriseringar: ekonomisk fördelning/ekonomiskt våld, 

ansvarstagande och avsägande av ansvar, samverkan, beskrivning av offer och 

förövare, paradoxer/motsättningar samt vilja och våga. Enligt dessa grovt 

övergripande teman har vi sedan gjort en mer djuplodande analys, där vi har delat in 

materialet i underkategorier. De resultat som vi ansett vara mest intressanta och 

relevanta för vårt syfte har vi valt att lyfta fram i vår analys. Citaten har valts ut enligt 

samma princip. Vi har också valt att använda underbygga våra resonemang grundligt 

med citat, för att öka analysens genomskinlighet (Kvale 2009 s. 281).  

4.6 Litteratursökning 

Litteraturen som vi har använt oss av  till bakgrund och tidigare forskning är bland 

annat offentliga utredningar och material från Socialstyrelsen. En del av det material 

från Socialstyrelsen, som vi har använt oss av, är tänkt att fungera som stöd i 

ärendehanteringen till socialsekreterare inom socialtjänsten och berör bland annat 

ärendehantering av våldsutsatta kvinnor samt ärendehantering av ekonomiskt bistånd. 

Vi har också använt oss av de lagrum som styr makars försörjningsansvar, 

biståndshantering samt vilket ansvar kommunen ska ta vid fall av våld i nära relationer. 

Vidare har vi tagit hjälp av referenslistor i litteraturen för att hitta ytterligare relevant 

litteratur för att komma vidare i vår litteratursökning. Vidare har vi gjort en 

litteratursökning i databaserna LOVISA och Summon efter granskade vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. Under dessa sökningar har vi bland annat sökt på ord som 
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ekonomiskt våld, domestic violence och economic violence. Vid sökning på svenska gavs 

bara artiklar om fysiskt våld, därför började vi söka oss utåt för att undersöka om det 

finns mer internationell forskning kring ämnet. Inte heller här hittade vi något specifikt 

om ekonomiskt våld. Lagar och propositioner är hämtade från regeringens hemsida 

 

Efter tips av vår handledare gällande litteratur för forskningsetik, diskursanalys, samt 

socialkonstruktivism har vi sökt denna litteratur och även sökt vidare på ytterligare 

litteratur så som nämnts tidigare där vi hittat nya referenser utifrån befintliga 

referenslistor.  

4.7 Etisk diskussion  

I anslutning till våra intervjuer har vi varit noga med att informera våra respondenter 

om de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2009) har tagit fram. 

Bland annat har våra intervjupersoner skriftligt och muntligt informerats om studien 

och dess syfte, vad deras deltagande i studien innebär och att de garanteras 

konfidentialitet så långt det är möjligt. De har även informerats om att de har 

möjlighet att dra tillbaka sin medverkan när som helst och att materialet då inte 

kommer att användas i studien. Varje intervjuperson har fått underteckna två 

samtyckesformulär, ett som vi har samlar in och ett som de själva behållit. 

Samtyckesformuläret innehåller även kontaktinformation. 

 

De inspelade intervjuerna har transkriberats och de intervjuade som velat har fått ta 

del av den slutgiltiga transkriberingen. Av etiska skäl har vi valt att avidentifiera vår 

studie så långt det är möjligt, bland annat genom att inte benämna stad, stadsdel eller 

kommun med namn. Detta beror framför allt på att antalet kvinnojourer och 

budgetrådgivningar är begränsade i staden. Framförallt har vi ansett att det är av 

största vikt att en avidentifiering har kunnat ske vid intervju med den 

kvinnojoursliknande verksamheten. Denna typ av organisation är i extra stort behov av 

att ha skyddad adress på grund av hotbilden och utsattheten som kvinnorna oftast står 

inför. Detta kan också drabba personalen och därför var de mycket angelägna om att vi 

skulle bibehålla deras anonymitet. Dock benämns organisationer som socialtjänst, 
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budgetrådgivning och kvinnojoursliknande verksamhet i texten men inte de enskilda 

stadsdelskontoren eller vilken kvinnojoursorganisation vi har intervjuat. Vi har 

reflekterat kring om det i vår uppsats hade varit berikande för materialet att avslöja i 

vilken stad vi har utfört våra intervjuer. Detta hade eventuellt kunnat leda till 

ytterligare förståelse av materialet men då vi lovat största möjliga konfidentialitet till 

våra intervjupersoner kan vi inte frångå det löftet och riskera att någon skulle kunna 

identifiera dem. 

4.8 Trovärdighet 

Att validera sina resultat genom att kritiskt granska dem är viktigt för att öka 

materialets trovärdighet (Kvale 2009 s. 268). Forskaren själv måste ifrågasätta sina 

resultat och uppvisa de olika sätt en eventuell snedvridning har undvikits. Kvale 

beskriver hur validitet bland annat kan benämnas som hantverksskicklighet inom 

kvalitativ forskning och hur validiteten fokuserar på att de metoder som används 

verkligen ger de resultat forskaren är ute efter. En vanligt förekommande invändning 

mot intervjuer som metod är att det är svårt att fastställa huruvida andra forskare 

kommer fram till samma saker, då till exempel intervjupersonerna kan bete sig och 

framställa sig annorlunda beroende på vem det är som intervjuar dem (ibid. s. 246, 

263). Ifall respondenterna dessutom ändrar sina uppgifter eller åsikt allt eftersom 

intervjun fortlöper kan problem uppstå i att hävda att det insamlade materialet speglar 

verkligheten och är objektivt. Genom ett diskursanalytiskt angreppssätt på ett 

intervjumaterial försvinner vissa av dessa risker i materialframställningen. Det är då 

inte den ”objektiva” kunskapen vi söker. Skulle någon av intervjupersonerna motsäga 

sig själv är detta snarare något att använda sig av i diskursanalysen vilket Kvale 

beskriver som dialektik (ibid. s. 244-245). Detta kan också beskrivas som ett sätt att 

leta efter inre motsägelser, vilket är en mycket viktig del i ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Däremot uppstår svårigheter med denna analysmetod då den 

förkastar en objektiv verklighet och förutsätter att ingenting är “sant”, och detta är 

precis vad en validitetskontroll förutsätter (Bryman 2011 s. 474; Kvale s. 264-265). 

 

En av de intervjuade socialsekreterarna har varit handledare för en av oss under 
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praktiken. Då vi visste att denna socialsekreterare har erfarenhet av ekonomiskt våld 

ville vi ändå intervjua henne. Problematiken med trovärdigheten har vi försökt undvika 

i största möjliga mån genom att låta den andre av oss själv hålla i intervjun. Dock har 

båda närvarat vid denna intervju och den som inte intervjuade flikade endast in vid ett 

fåtal tillfällen vid behov av förtydligande eller uppföljande frågor. Under praktiken 

diskuterades ämnet ekonomiskt våld med intervjupersonen, vilket kan ses som ett 

problem i vår diskursanalytiska ståndpunkt. Detta har bidragit till att denna 

socialsekreterare har haft möjlighet att resonera kring ämnet och har därmed en 

annan förförståelse och medvetenhet kring den fråga vi belyser. Socialsekreteraren har 

sedan tidigare erfarenheter av ekonomiskt våld. Dock kan en del av hennes förståelse 

kring detta anses ha konstruerats genom diskussionerna under praktiken. Även vår 

förståelse i rollen som forskare av hennes uttalanden i själva analysskedet kan ha 

påverkats. Samtidigt är det en del av hennes förtjänst att ämnet intresserade oss från 

början och därmed bedömde vi denna socialsekreterares erfarenhet av ekonomiskt 

våld så viktig för vår analys att detta till slut fick överväga.  

 

Reliabilitet betonar att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga och reproducerbara 

vid andra forskningstillfällen och med andra forskare (Kvale 2009 s. 263). Här 

diskuteras inom kvalitativa studier framför allt ledande frågor, som oförsiktigt ställda 

kan påverka intervjupersonens svar. Hur intervjuaren formulerar frågan kan också 

inverka på resultatet. Då vi uppmanade våra intervjupersoner att formulera sina 

erfarenheter av ekonomiskt våld för oss, och de inte var helt säkra på själva betydelsen 

av begreppet, bad vi intervjupersonerna att själva försöka beskriva vad de associerar 

till begreppet. När intervjupersonerna resonerat en stund kring begreppet bekräftade 

vi dem om de berört eller haft erfarenheter av ämnet. Kunde de inte definiera 

berättade vi istället för intervjupersonerna den definition av ekonomiskt våld som vi 

valde att utgå ifrån. Detta öppnade också upp för intervjupersonerna att reagera på 

definitionen och reflektera kring om de ansåg den vara adekvat eller inte, vilket gav oss 

ytterligare intressant material till analysen.  
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4.9 Metodkritik 

Diskursanalys förutsätter att det inte finns någon objektiv ”sanning” eller ”verklighet” 

(Bryman 2011 s. 474). Detta försvårar för oss som forskare att utforska fenomen 

eftersom sociala problem vanligtvis förstås som sanningar. Diskursanalytiskt perspektiv 

kan därigenom begränsa möjligheterna att utgå från konstaterade begrepp och sociala 

problem. Samtidigt förutsätter konstruktionistiska studier av sociala problem en 

samhällelig kontext för att analysen ska bli meningsfull. Vi har därför valt att förhålla 

oss kontextuellt konstruktionistiska, vilket innebär att vi i vår studie väljer att se 

konsekvenserna av olika konstruktioner och diskurser som verkliga (Levander 2011 

s.78f; Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 16) Utifrån ett konstruktionistiskt 

perspektiv kan det också vara svårt för oss som ”forskare” att inte blanda in vår egen 

förförståelse av hur ”verkligheten” är, då våra egna föreställningar och diskurser kan 

påverka de diskurser som våra intervjupersoner konstruerar. Vi är således också 

aktörer som konstituerar denna diskurs. Denna metodologiska utmaning har vi valt att 

hantera genom att i möjligaste mån vara tydliga i analyskapitlet om vår roll som 

medkonstruktörer av empirin. Kvale (2009 s. 262-266) menar att kvalitativa intervjuer 

utmanar validitetsbegreppet, då validitet utgår från vad som betraktas som “sann 

kunskap”. I vår studie arbetar vi tvärtom med att kritiskt granska denna så kallade 

”sanna” och ”självklara” kunskap.   

5. Analys 

I detta kapitel kommer vi nu att analysera vårt insamlade empirimaterial. Vår analys 

kommer först att behandla hur våra intervjupersoner talar om ekonomiskt våld och 

hur det konstrueras. Därefter kommer vi att titta närmare på hur kvinnor som utsätts 

för ekonomiskt våld konstrueras, samt vilka egenskaper hon utifrån konstruktionen 

förutsätts ha för att erhålla hjälp. Slutligen kommer vi kort att utöka förståelsen av vårt 

material med hjälp av könsmaktsförståelsen och genus som ett 

socialkonstruktionistiskt samt diskursivt fenomen (Butler 2007), detta för att knyta an 

till en djupare reflektion utifrån detta perspektiv som förs i slutdiskussionen.  
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5.1 Samtal om ekonomiskt våld 

Soc 3: Men det är... Är nånting som jag, jag blir orolig, ehm, när... När just det här 

att man lyfter upp frågan och alla tittar “Jaha? Finns det?” Eller liksom, att man inte 

är medveten om det, trots att man har ju liksom, dagligen har man exempel på det, 

att det sker.  

(Socialsekreterare 3) 

Flera av våra intervjupersoner frågar oss direkt vad ekonomiskt våld är då vi tillfrågar 

dem om de har erfarenheter av det. När vi vid dessa tillfällen inte ger dem en färdig 

definition att hålla sig till, utan istället uppmanar dem att själva reflektera kring vad 

begreppet ekonomiskt våld ger för associationer, exemplifierar samtliga av våra 

intervjupersoner situationer då de har stött på denna typ av våld. Särskilt intressant är 

en av socialsekreterarnas citat: 

Soc 1: Ekonomiskt våld att till exempel att mannen tar kvinnans pengar. Men alltså 

jag har inte stött på det faktiskt. Alltså det är väldigt, väldigt sällan. Eh... När det 

händer liksom. Jag har faktiskt inte haft ett sådant ärende och jag jobbat ändå i 13 

år. Att någon kvinna ringde och liksom berättade att, att mannen har tagit 

pengarna. Alltså det händer, det kan hända och det är oftast när våld förekommer 

också. För då är relationen i så pass dålig att även ekonomin påverkas. Men då, då 

pratar vi om väldigt ickefungerande och destruktiva familjer, där våld, till exempel 

verbalt våld, alltså ingår också i bilden. 

/.../ 

Em: Men hur menar du med att det ekonomiskt våld finns i de, i de förhållanden, 

på vilket sätt? 

Soc 1: Ja, att kvinnan... Kvinnan får inte tillgång till sina pengar. Mmm... Till 

exempel att man ser till att, till exempel att barnbidraget går in på mannens konto 

till exempel och då, när kvinnan flyttar hemifrån, till exempel i sådan situation, eh... 

Så, med barnen, då är det mannen som har kvar pengarna. Till exempel så menar 

jag. Helt enkelt att kvinna inte får... Det blir den utpressning helt enkelt från... Från 

männens sida att, eh... Då inga pengar, typ. Så att, eh... Det, det är det jag kallar för 

ekonomiskt våld. I de situationer jag har sett… Kvinnan blir utan pengar.  

(Socialsekreterare 1) 

Här blir det tydligt att den intervjuade socialsekreteraren först inte kan erinra sig 

förekomsten av ekonomiskt våld. Hon hävdar att hon aldrig har varit med om ett enda 
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fall av ekonomiskt våld och tydliggör utifrån sin långa erfarenhet att detta är ovanligt 

förekommande. Senare i intervjun börjar hon däremot att beskriva ekonomiskt våld 

utifrån de fall som hon har sett. Utifrån detta exempel och utifrån att majoriteten av 

intervjupersonerna till en början inte har kunnat identifiera/definiera begreppet blir 

det tydligt att ekonomiskt våld vanligtvis inte benämns som ett socialt problem inom 

offentliga myndigheters verksamhetsområden. Samtidigt förefaller ekonomiskt våld 

motsägelsefullt nog vara något som samtliga av våra intervjupersoner har erfarenhet 

av och kan beskriva. En relevant fråga i sammanhanget är därför hur det ekonomiska 

våldet förstås, då det inte benämns eller definieras som våld. Osynliggörs det i 

samhällsaktörernas förståelse av våld i nära relationer? Hur påverkar det i så fall synen 

på våldsutsatta kvinnor samt det stöd som ges till dessa? 

5.1.1 Det situationsbundna ekonomiska våldet 

När våra intervjupersoner väl talar om ekonomiskt våld kan vi urskilja två olika 

situationer som de anknyter till. I den ena beskrivs ekonomiskt våld som ett inslag av 

våld som förekommer i relationer, där våldsutövaren tar kontroll över och 

kontinuerligt fryser kvinnans tillgång till pengar. I den andra situationen beskrivs 

istället det ekonomiska våldet som något som kvinnan kan drabbas av efter att hon har 

lämnat sin partner. Detta kan enligt intervjuutsagorna exempelvis förekomma då 

partnern väljer att inte betala ut barnunderhåll eller struntar i att betala gemensamma 

räkningar eller lån. Ett slags indirekt ekonomiskt våld beskrivs alltså i detta senare sätt 

att tala. Följande citat exemplifierar hur det talas om ekonomiskt våld som 

förekommer i en pågående relation: 

B: Ekonomiskt våld är just det vi pratade lite om innan. Det är när någon tar lån i 

ditt namn, det kan vara att du får inte ha kontroll över dina pengar. Utan det är 

någon annan som har det. Du kan inte få köpa vad du vill för dina egna pengar, 

utan det kontrolleras av din man... Och din partner. Det är ju ekonomiskt våld att 

inte känna frihet att kunna göra vad man vill med sina pengar, eller inte ens få 

tillgång till sina pengar, som man får in. Det är ekonomiskt våld. 

(Boendesamordnare på kvinnojoursliknande verksamhet) 
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Vidare beskrivs hur ekonomiskt våld kan te sig efter det att kvinnan har lämnat sin 

partner exempelvis så här: 

Soc 3: Jag tänker på ekon... Ekonomiskt våld, det kan vara dom här som skiljer sig, 

eller som har barn, där mannen inte går med på att betala underhållsstöd så att 

man måste gå, liksom, via Försäkringskassan och hela det här systemet. Och det tar 

nån månad innan alltihopa, liksom... Och vi väntar här, och... Alltså det, det blir ju 

liksom kalabalik. Eh, sen ett till fall faktiskt, som precis skiljde sig. Eh, som... Där, där 

det handlade faktiskt om ekonomiskt våld, för att han, han arbetade, så vårdnad... 

Han försörjde ju henne. Hon var nyinflyttad till Sverige.  

(Socialsekreterare 3) 

Vi kan också urskilja två sätt att tala om ekonomiskt våld utifrån hur begreppet bör 

eller kan definieras. I det ena sättet att tala dominerar synen av ekonomiskt våld som 

ett maktmedel i själva relationen. I det andra konstrueras begreppet som något som 

drabbar kvinnan först efter att hon lämnat relationen. Som vi kommer att visa längre 

fram i detta kapitel skapar dessa olika sätt att tala om kvinnor och förstå ekonomiskt 

våld implikationer för utsatta kvinnor, bland annat synen på kvinnans roll i det 

ekonomiska våldet omförhandlas beroende på situation. 

5.2 Kvinnan som offer eller aktör? 

I intervjumaterialet framträder inte enbart olika situationer och sätt att tala om 

ekonomiskt våld. I intervjuutsagorna formas också olika subjektspositioner av kvinnor 

som är utsatta för ekonomiskt våld. Hur ser då dessa ut – och vilka implikationer får 

det för de problem och hjälpbehov som tillskrivs utsatta kvinnor? 

 

Att den kvinna som anses vara mest utsatt inte är svensk blir exempelvis påtagligt i 

empirin. Vanligt förekommande i beskrivningarna av ett legitimt offer är de så kallade 

“import- eller hämtfruarna”. Följande beskrivning av denna kategori av utsatta kvinnor 

görs av personal på budgetrådgivningen: 

Er: Ni pratade om att det var ofta im...“Importerade fruar”...? Ehm... Ja, vad... Om 

vi kunde fortsätta kring det?  
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B: Ja, det var väl lite det att det är ju inte bara att de inte har eget konto och inte 

insyn i ekonomin, dom har inte insyn i samhället. Man vet inte “Vad gör 

Försäkringskassan?“ “Vilken rätt har jag?” Alltså, många gånger tänker dom att 

“Jaha, kastar han ut mig då är jag ju på gatan.” Alltså, men att där finns ju skydd för 

dom, och... Och så... Så det är ju inte bara bankkonto man inte har koll på, utan det 

är hela biten.  

(Beteendevetare på budgetrådgivning) 

Personal på den kvinnojoursliknande verksamheten uttrycker en liknande bild: 

S: /.../ Men har du inte kunskap om hur det fungerar i detta landet hur, hur, hur det 

är uppdelat... För många gånger så ljuger ju dom. Män som hämtar kvinnor hit 

hittar ju på en historia, om hur det är här, för dom här kvinnorna. Alltså, många 

kvinnor berättar ju att dom har fått höra att det: “I Sverige så har kvinnor inget 

eget bankomatkort utan det är männen som sköter alla räkningar och all kontakt 

med bank. Det är männens uppgift i Sverige.”, och varför skulle hon tvivla på att 

det, varför skulle han ljuga om sådana saker? 

(Socionom på kvinnojoursliknande verksamhet). 

Genom att undanhållas information beskrivs den utländska och importerade/hämtade, 

våldsutsatta kvinnan i intervjucitaten få en felaktig bild av samhället. Som ett led i den 

ekonomiska maktutövningen, beskrivs hon härigenom uteslutas från familjens 

ekonomi och framträder i situationen som maktlös. Således konstrueras hon i dessa 

beskrivningar som ett legitimt offer. Det är inte bara “import- och hämtfrun” som 

beskrivs som det legitima offret i vårt intervjumaterial. Ytterligare en utsatt position 

beskrivs återkommande i empirin: “invandrarfrun” – och då framförallt i intervjuerna 

med socialsekreterarna. Nedan följer tre citat från socialsekreterarna som 

exemplifierar hur denna identitet samt dess utsatthet omtalas: 

Soc 2: … Och då går ju mannen på SFI och då får ju han... Ja. Och hon går hemma. 

Precis som i Irak, så dom kommer ju aldrig ut i samhället. 

(Socialsekreterare 2) 

Soc 3: /.../ Eller så kommer de ju tillsammans som, som, i landet. Och... Då tar ju 

mannen över liksom eller mannen kan lite mer när det gäller, kvinnor liksom. De 

kvinnor som jag har haft på denna tjänsten, här på Stadsdel X, för de mesta har de 

inte haft någon aning om att, hur man överhuvudtaget betalar räkningar eller att 
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man får barnbidrag. Barnbidraget sätts ju in på kvinnans konto. Allt annat är ju 

liksom på mannens konto. 

(Socialsekreterare 3) 

Soc 1: … För oftast kommer man och har man barn och då ska man vänta på 

dagisplats och då kan man inte sätta igång i språkkunskap, så det, det. Mannen kan 

komma mycket snabbare in, om man så vill just för att man kan börja, till exempel 

gå på SFI (Svenska för invandrare), medan kvinnan måste, stannar hemma med 

barnen och blir gravid och så. Och vissa kan bara stanna hemma fem sex år. 

Kommer de till Sverige så skaffar två tre barn och då blir det nästan sex, sex år. Sex 

år är mycket och då kunna, kunde mannen redan liksom gå förbi. Och det... Förstås 

det, det ju blir ändå en ekonomisk aspekt för det är mannen som har större chanser 

att, att skaffa pengar. 

(Socialsekreterare 1) 

Även i dessa fall beskrivs den utländska och invandrade kvinnan som okunnig om 

svenska förhållanden och framstår således som ett maktlöst offer. Sammanfattningsvis 

konstrueras det legitima offret som en subjektsposition som innehåller två olika 

identiteter: ”invandrarfrun” och ”import- och hämtfrun”. Då “invandrarfrun” eller 

“import- och hämtfrun” enligt de konstruktioner som görs i intervjumaterialet inte ges 

en korrekt bild av sina ekonomiska rättigheter i Sverige implikerar diskursen att en 

utländsk, invandrad kvinna förstås som mer ekonomiskt sårbar än en svensk. 

Exempelvis beskrivs hon inte ha något bankkonto eller insyn någon insyn i ekonomin. 

Hon vet inte hur man betalar räkningar eller vad ett eget konto innebär.  Vidare 

framställs hon i intervjupersonernas utsagor som den som är hemma med barnen och 

således förringas hennes språkkunskaper. Hon isoleras i hemmet och kommer inte ut i 

samhället på samma sätt som sin make, vare sig han är svensk eller invandrad. 

 

Till skillnad från den utländska eller invandrade kvinnan konstrueras inte den svenska 

kvinnan som hjälplös. Ett exempel på hur distinktionen mellan den svenska kvinnan 

och den utländska kvinnan omtalas illustreras i följande citat från en intervju med 

personal på en kvinnojoursliknande verksamhet: 

S: Det är ju mycket eh... Alltså, där är ju skillnaden på... Är du uppvuxen och har 

bott här i hela ditt liv så vet du ju att, att det finns bankomat. Alltså du lär, alltså 
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man lär sig redan i skolan och via kompisar och så att man får veckopeng. De flesta 

får veckopeng och de flesta får ett bankomatkort när de kanske börjar gymnasiet i 

alla fall, och man går och fikar med kompisar. Alltså, så man vet att föräldrarna 

hämtar ut pengar på bankomat, sådana saker.  

/.../ 

S: Och där är ju skillnaden om du... Om du kommer hit som... Som misshandlad 

kvinna, eh... Utifrån att, eh... Du har bott här i väldigt många år, kan språket och 

har ett jobb och vet att du får din lön. 

(Socionom på kvinnojoursliknande verksamhet) 

I citatet illustreras den svenska kvinnan genom sin uppväxt förväntas ha mer 

ekonomisk kunskap än den invandrade kvinnan. Därför förväntas också mer av henne 

när det gäller att ta ansvar för sina ekonomiska handlingar. Nedan exemplifieras 

ytterligare en sådan konstruktion, då personal på budgetrådgivningen reflekterar över 

begreppet ekonomiskt våld: 

B: Och det var väl lite det vi prata om. Vad... Vad är ekonomiskt våld, och ehm... 

Ekonomiskt våld och gränsen mot att man är... Man gör kanske naiva val? Där man 

ändå har ett eget ansvar men man, man är naiv och gör ett dåligt val. /.../ Den 

gränsen, det är liksom en gråzon där kan jag tycka. 

(Beteendevetare på budgetrådgivning) 

I intervjumaterialet från budgetrådgivningen konstrueras ekonomiska problem inte i 

första hand som något som beror på ekonomiskt våld. Istället kopplas förekomsten av 

ekonomiskt våld här tydligare samman med personligt ansvar. Vidare betonar personal 

på budgetrådgivningen vikten av den kunskap som svenska kvinnor bär med sig sedan 

uppväxten som kan rusta dem för att inte göra ”dåliga val”: 

B: För att har man den kunskapen så tror jag att man kan kanske stå emot om nu, 

vad ekonomiskt våld nu än är. Att man märker “Jamen vänta, det här stämmer 

inte”. 

S: Nej. Nej. 

B: Så att liksom, desto mer koll man har, desto mer koll har man på sin situation. 

Man blir inte lurad lika lätt.  

/.../ 
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S: Att om man vet, så kan man också göra mer aktiva och bättre val!  

(Beteendevetare och socionom på budgetrådgivning) 

När den svenska kvinnan benämns beskrivs hon genomgående i intervjumaterialet 

som en medveten aktör som anses vara rustad för att inte falla offer för ekonomiskt 

våld. Den svenska kvinnan ses som ekonomiskt kunnig och med andra förutsättningar 

för ekonomiskt aktörskap. Således konstrueras inte hennes ekonomiska problem som 

ett resultat av ekonomiskt våld.  Snarare förstås det som ett uttryck för naivitet eller 

blåögdhet. I förhållande till den utländska kvinnan, som beskrivs vara i 

beroendeställning, omtalas den svenska kvinnan som naiv och som en person som har 

försatt sig i situationen utifrån dåliga val. På så sätt framstår hon inte som ett legitimt 

offer på samma sätt som de hämtade eller invandrande fruarna gör. Här konstrueras 

därför en motsatt subjektsposition till det legitima offret. Subjetspositionen som den 

etniskt ”svenska kvinnan” symboliserar kan därmed förstås som den medvetna 

aktören.  

 

I resonemanget som illustreras i intervjuutdraget nedan medges ändå att den ”svenska 

kvinnan” i viss grad kan bli lurad eller sol- och vårad. Trots detta osynliggörs 

ekonomiskt våld i den konstruktion som görs som något den ”svenska kvinnan” kan bli 

utsatt för; hon förväntas ta ansvar. 

S: /.../ Är man krass så kan man prata om just mer om det här med det egna 

ansvaret och vad man... Att vara naiv, och blåögd och sen i andra spektrat så finns 

det ju liksom en typ av dom här sol- och vår, manipulerande... Ja. Där man kanske 

faktiskt inte har någon, ja... 

/.../ 

B: Ja, och det finns ju skillnad liksom och lura, och att också nyttja någon som är i 

beroendeställning av en, eller nästan är hotad, eller som är... Alltså det finns väldigt 

många olika grader på den skalan, kan jag tycka. 

/.../ 

S: Så att det... Ja, det var väl allting från sol- och vårande till blåögdhet. Sen så, eller 

missbruk då, att man kan bli... Sen är det ju också... Ja, man kan bli manipulerad, 

lurad och ja... Men sedan har man ju ändå ett eget... Ett eget ansvar också /.../ 

(Beteendevetare och socionom på budgetrådgivning) 
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Sammanfattningsvis kan vi i vårt intervjumaterial alltså urskilja tre olika identiteter – 

och två olika subjektspositioner. I den ena subjektspositionen konstrueras kvinnan som 

ett legitimt offer som inte har något större handlingsutrymme att påverka sin 

situation. Kvinnorna framträder i dessa beskrivningar som passiva offer och tillskrivs 

antingen en identitet som ”invandrad” eller “importerad eller hämtad”. I den andra – 

och motsatta – konstruktionen beskrivs en etnisk ”svensk kvinna", som förvisso kan 

vara ett offer, men trots det har ett eget ansvar för sin utsatthet. Kvinnan omtalas här 

som en aktör som bör och kan ta ansvar för sin situation. Hennes identitet tillåter 

henne inte att vara ett legitimt offer, eftersom hon beskrivs ha ekonomiskt kunskap. 

Då det genomgående i intervjuerna är det den utländska, invandrade kvinnan som 

nämns som exempel på ekonomiskt våld konstrueras därmed ekonomiskt våld som 

något som huvudsakligen drabbar det legitima offret, alltså den utländska kvinnan. En 

implikation för den ”svenska kvinnan” är att hon riskerar att bli bemött med mindre 

förståelse för att även hon kan ha blivit berövad kontrollen över sin egen ekonomi.  

5.3 Att vilja och våga erhålla hjälp 

Som tidigare nämnts framkommer två olika sätt att tala om ekonomiskt våld. 

Ekonomiskt våld framhålls å ena sidan som något som kvinnan drabbas av när hon 

befinner sig i en relation. Å andra sidan förstås ekonomiskt våld, som något som 

uppkommer efter det att kvinnan har lämnat relationen. Dessa olika sätt att tala om 

ekonomiskt våld får även konsekvenser för hur subjektspositionen av kvinnan, som ett 

passivt offer, förhandlas när kvinnan väl lämnar sin man. I detta avsnitt undersöker vi 

närmare hur olika sätt att tala om ekonomiskt våld påverkar uppfattningen om 

kvinnans faktiska handlingsutrymme.  

 

I SOU 2006: 65 (s. 50) problematiseras begreppet “att förändra sin situation”. 

Begreppet framträder i betänkandet som tämligen snävt eftersom det knyts till 

definitionen att kvinnan måste vilja lämna sin man för att kunna erhålla hjälp från 

myndigheter. Således konstrueras i utredningen ett manus för hur en kvinna som 

utsatts för våld förväntas agera. Vidare betonar regeringens tillsatta utredare för 
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översyn av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ett ökat fokus på kvinnans 

individuella behov, då kvinnan inte alltid har intentioner på att lämna sin make (ibid.).  

 

Vi har hittills tittat på myndighetsaktörernas konstruktion av “offret”, det vill säga hur 

en kvinna bör vara för att klassificeras som ett offer för ekonomiskt våld. I denna 

analys har vi gjort en indelning mellan passivt offer och medveten aktör. Vi tänker nu 

titta närmare på hur kvinnans subjektsposition som ett legitimt och passivt offer 

omförhandlas i intervjuutsagorna som behandlar situationen när kvinnan är i behov av 

hjälp. I citatet nedan problematiserar den kvinnojoursliknande verksamheten hur 

begränsat handlingsutrymme en kvinna som utsätts för ekonomiskt våld kan ha.  

B: De har aldrig fått röra sig själva utan de har varit hemma och skött hemmet och 

skött barnen och där har dem befunnit sig i många, många år. Och mannen sköter 

allt.  

(Boendesamordnare på kvinnojoursliknande verksamhet) 

En ekonomiskt våldsutsatt kvinna beskrivs i det illustrerade empiriutdraget som 

legitimt utsatt med ett mycket begränsat handlingsutrymme. I det intervjuutdrag som 

följer nedan förutsätts plötsligt kvinnan ha ett handlingsutrymme som utesluts då hon 

konstruerades som ett passivt offer, det vill säga så länge hon lever i en våldsutsatt 

relation. Nu förväntas hon istället använda sitt handlingsutrymme för att socialtjänsten 

överhuvudtaget ska kunna förstå att hon vill ha hjälp.  

Soc 2: Ja, då. Alltså hon måste ju hjälpa till alltså på något sätt, förändra 

situationen. Vad hon kan göra är ju att skaffa ett konto och se till att barnbidraget 

till exempel och bostadsbidraget kommer till hennes konto.  

/.../ 

/.../ hon måste vara villig... Någonting är ju fel... Allt annat är ju inte bra om det är 

så här att mannen behåller alla pengarna. Utan hon kanske behöver någon hjälp av 

kvinnojour eller någonting annat, men hon måste ju visa att hon är villig att 

förändra för att vi kan ju inte gå och betala ut dubbelt bistånd varje månad om hon 

inte försöker, om hon inte vill ha hjälp med att rätta till det, liksom.  

/.../ 
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Ja, fast har hon lämnat honom så är det inga problem. /.../ Det är ju när de står kvar 

och bara, alltså stannar kvar och lider i tysthet och inte vill göra någonting. Det är ju 

då det blir problem och hjälpa dem. 

(Socialsekreterare 2) 

Kvinnan förväntas, utifrån det sätt att tala som framträder i citaten, ta kontroll över sin 

ekonomi genom att exempelvis rikta om bostads- och barnbidragen. Paradoxalt nog 

förväntas hon göra detta inom ramen för det strikta handlingsutrymme som mannen 

enligt tidigare intervjuutsagor skapat genom det ekonomiska våldet. För att 

återkomma till konstruktionen av subjektspositionen passivt offer blir detta en konflikt 

för den utländska kvinnan mellan de olika förväntningar som riktas mot henne. Den 

subjektsposition som en ”invandrad” eller “importerad/hämtad” kvinna tillskrivs, då 

hon förstås som det passiva offret, legitimerar att hon inte har någon kunskap om 

ekonomi och sina ekonomiska rättigheter. Men detta förefaller enbart gälla så länge 

hon inte uttrycker ett hjälpbehov. Om hon ska få hjälp från myndigheterna förutsätts 

hon inte vara lika passiv, som hon tidigare har förståtts vara. Därmed krockar de nya 

förväntningarna på subjektspositionen som aktör med den passiva offerrollen. Som 

aktör förväntas hon ha kunskap om sina ekonomiska rättigheter och kunna ta ansvar 

för sin situation.  

 

Den svenska kvinnan konstrueras i det empiriska materialet som aktör genom hela 

processen, från att ekonomiskt våld introduceras i förhållandet tills dess att hon 

lämnar. Detta framkommer exempelvis tydligt då våra intervjupersoner gör en 

distinktion mellan de olika kvinnornas kunskap om ekonomi och sina ekonomiska 

rättigheter. En ”svensk” kvinna föds med ekonomiska rättigheter, uppfostras till 

ekonomisk individualitet och måste, för att avsäga sig dessa, ge sitt medgivande och 

göra ett aktivt val. Därigenom konstrueras hon som ansvarig för de ekonomiska beslut 

hon fattar. Detta exemplifieras i citaten nedan: 

B: Automatiskt blir det ju... Automatiskt. Alltså i Sverige är det ju ordnat så att 

automatiskt blir det ju ditt eget från början, för det är individuellt att ha ett konto. 

Det är bara mitt konto. Men sen är det din vilja om du ska ge fullmakt till någon 

annan. Och banktjänstemän, de ska ju förklara vad det innebär. Oavsett om du kan 
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eller inte kan svenska så ska de förklara för dig informativt av vad det innebär att 

någon annan har fullmakt, och skriver (du) då ändå under, så kan man inte göra 

något. 

(Boendesamordnare på kvinnojoursliknande verksamhet) 

Vad citatet ovan också illustrerar är hur de båda de båda positionerna ”legitimt offer” 

”medveten aktör” slås samman till en och samma roll, då den utsatta kvinnan är i 

behov av hjälp. Oberoende av socialt, kulturellt eller etniskt ursprung förväntas 

kvinnan som vill förändra sin situation ta ett aktivt ansvar i den diskurs som 

framträder. 

  

Att aktören måste uppfylla vissa kriterier för att kunna få hjälp illustreras exempelvis 

då en av de intervjuade socialsekreterarna belyser hur problematiskt det blir att hjälpa 

en kvinna som inte vill lämna sin man: 

Soc 2: Ja alltså det är svårt för... Hon kommer, det kan ju inte vara återkommande 

för då måste man göra någonting åt det på något sätt. Men vill hon ju inte... 

(Tystnad) Alltså då, man måste ju kalla dem på möte, komma överens om att 

kanske hälften ska in på hennes konto. Men går han inte med på det så kan vi inte 

göra det. Men man får ju försöka prata om det liksom är det enda problemet eller 

är det något annat? Men vill hon inte ha hjälp så finns det inte mycket man kan 

göra. Man får ju förklara att, vi kan inte... Ni får ert bistånd och du kan inte komma 

liksom kontinuerligt och få rekvisition varje månad för så fungerar det inte utan 

hon får ju... Hjälpa till... Alltså vilja göra något åt situationen. 

/.../ 

Er: Men kan kvinnan bli nekad då rekvisitioner fastän hon säger då, om det... Ifall 

(det) hade fortsatt under en lång tid här då, och inte vill (lämna)? 

Soc 2: Ja, då. Alltså hon måste ju hjälpa till alltså på något sätt, förändra 

situationen. 

(Socialsekreterare 2) 

I intervjuutdraget illustreras hur den ekonomiskt våldsutsatta kvinnan förväntas vilja 

lämna sin man och visa att hon är villig att göra detta för att få hjälp. Hon förväntas 

även möjliggöra för socialsekreterarna att ge henne hjälp. Hon måste med andra ord 

vara villig på ”rätt” sätt. För att kvinnan ska bli betrodd och få hjälp måste hon agera 

efter diskursens subjektspositionering. Hon förväntas enligt utsagorna i 
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intervjuempirin “samla bevis” på sin utsatthet, vilket förutsätter ett aktörskap. 

Aktörskapet innefattar att kvinnan ska ta kontakt med en kvinnojoursliknande 

verksamhet; hon ska vilja lämna sin man; hon ska helst polisanmäla och hon ska ha koll 

på de pengar hon aldrig tidigare förfogat över för att förbereda sig inför ett liv utan 

mannen.  

IoF: Och att vi... Och om hon kan till exempel styrka det med polisanmälan eller 

något. Jag tänker att då måste ju vi ta hänsyn till det... 

(IoF-sekreterare) 

Innan kvinnan tar första steget i lämnandeprocessen förväntas hon, i våra 

intervjupersoners utsagor, våga berätta. Berättar hon inte kommer våldet inte till 

socialtjänstens kännedom, vilket begränsar hennes tillgång till hjälp. Ett exempel på 

detta beskrivs i nedanstående citat: 

Soc 3: Ibland kan en kvinna känna sig rätt så stark. Det är då hon ringer och säger 

“Du, det är såhär att han tar alla våra pengar, han går och spelar, eller gör han 

någonting annat, eller han har någon annan, vi får inga matpengar”, “men liksom ni 

har ju fått pengar på kontot ni har ju alla dem här”. “Nej men det är ju han som 

liksom, han har pengarna”, och det (är) då man kan agera. Men inte förrän de säger 

någonting. 

(Socialsekreterare 3) 

För att dra en parallell till Anderssons och Lundbergs (2000:6 s. 104, 115-119, 121- 

122) rapport kan vi se att även i vårt material framträder bilder av den “problematiska” 

respektive “ideala” klienten. Att lämna mannen konstrueras med Andersson och 

Lundbergs iakttagelser även i vårt material som den enda lösningen på kvinnans 

situation. Således omtalas alltså kvinnan både som problemet och lösningen, även i 

vårt material. Från att ha konstruerats som ett utsatt och passivt offer omdefinieras 

kvinnan till att istället bli en del av problemet om hon inte är beredd att lämna sin 

partner.  

 

Alternativa lösningar som exempelvis behandling för mannen eller 

biståndshandläggning som stärker kvinnan ekonomiskt, genom att bland annat betala 

ut biståndet till henne, synliggörs inte i den rådande diskurs som framträder i vår 
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analys. Andersson och Lundberg (2000:6 s. 104, 116-118) talar om att alla kvinnor inte 

vill begära skilsmässa som första åtgärd. Ibland kan “hot” om skilsmässa enligt dem 

vara tillräckligt för att maktbalansen inom en relation som präglas av våld ska 

förändras. Definitionen “att vilja förändra” och “kvinnans behov”, som betonas i 

avsnittets inledande del, skulle därmed behövas breddas för att andra lösningar ska 

kunna ta plats i definitionen.  

5.4 Vems är ansvaret?  

Genom den strukturella könsmaktsförståelsen konstruerar våra intervjupersoner 

kvinnan som ett offer för rådande maktstrukturer i samhället.  Men däremot 

framkommer det av intervjupersonernas uttalanden att kvinnor ändå konstrueras som 

aktörer i själva förändringsprocessen. Som konstaterats tidigare förutsätter uttrycket 

”att förändra sin situation” aktörskap i den bemärkelsen att kvinnan ska lämna 

mannen. Förståelsen av mäns våld mot kvinnor övergår på så vis till ett 

individperspektiv, istället för den tidigare använda strukturella förklaringsmodellen där 

kvinnan konstrueras som offer. Det legitima offret som utsätts för ekonomiskt våld kan 

inte längre förstås utifrån könsmaktsförståelsen, då det är kvinnan som hålls ansvarig 

för sin situation om hon inte lämnar.  I och med att detta fortfarande framstår som den 

enda lösningen bortförklaras både den strukturella könsmaktsförståelsen i 

förändringsprocessen och problematiken med ekonomiskt våld på samhällsnivå. Detta 

leder i sin tur till att rådande diskurser hos offentliga myndighetsorgan osynliggör 

andra, alternativa lösningar som exempelvis biståndshandläggning som stärker kvinnan 

strukturellt och ekonomiskt.  

 

Som vi konstaterat osynliggörs ekonomiskt våld som en del av våld i nära relationer. 

Därför används inte heller könsmaktsförståelsen som en förklaringsmodell till varför 

kvinnor utsätts för ekonomiskt våld. På det sättet försvåras möjligheterna att hjälpa en 

kvinna ur en situation där hon utsatts för ekonomiskt våld. Det ekonomiska våldet får 

den reella implikationen att kvinnors möjlighet till aktörskap minskar. De diskurser, 

som vi identifierat i vårt empiriska material, kräver aktörskap av kvinnor som saknar 

detta handlingsutrymme. Som en implikation av detta faller kvinnan mellan olika 
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diskurser där hon genom den ena diskursen legitimeras att vara utsatt som ett offer för 

strukturella faktorer men där hon i den andra lämnas utan stöd och förståelse för vad 

hon blivit utsatt för. För att kunna bli ett legitimt offer i samhällets ögon, och 

därigenom få den hjälp hon behöver måste hon ta sig aktörskap, lämna sin man och 

låta sig tas hand om på en kvinnojoursliknande verksamhet så hon kan återgå till sin 

legitima offerroll. Åtminstone blir detta legitimt för invandrarkvinnorna som under 

förhållandet tillåts att vara just passiva offer genom de rådande diskurser om hur en 

legitimt utsatt kvinna ska vara.  

6. Avslutande diskussion 

Vi har under uppsatsprocessen upptäckt en brist på kunskap om ekonomiskt våld, inte 

bara inom offentliga myndigheter utan också i vår personliga omgivning. I inledningen 

av uppsatsen betonar vi att kunskap är makt. Kronofogdemyndigheten menar att 

kunskap om ekonomi och ekonomiskt våld är en viktig del i att motverka mäns våld 

mot kvinnor (Kronofogdemyndigheten A; B). Myndighetens nya projekt tillsammans 

med tjej- och kvinnojourer i Sverige syftar till att öka kunskapen om ekonomi framför 

allt hos kvinnor. Detta då Kronofogden har uppmärksammat att kvinnor inte är lika 

kunniga på området. Kvinnor anses därför också i högre grad vara mer sårbara för 

ekonomiska svårigheter än män (ibid.).  

 

Hur ska vi då kunna motverka ekonomiskt våld? Enligt könsmaktsordningen 

konstrueras mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem. Därmed faller 

ansvaret på samhället och det förstås således som ett socialt problem vars lösning 

ligger i strukturella åtgärder. Genom att ge det ekonomiska våldet en strukturell 

förklaringsmodell skulle detta kunna ge utrymme för andra alternativa diskurser att 

forma möjliga lösningar. En möjlig diskurs kan då exempelvis vara att ge kvinnor 

aktörsskap genom att betala ut biståndet till kvinnan. En av stadsdelsförvaltningarna i 

vår undersökning har provat att införa ett annorlunda utbetalningssystem, där 

biståndet alltid utbetalas på kvinnans konto. Tidigare hade det uppmärksammats att 

många kvinnor saknade eget konto i stadsdelen. Sedan det infördes i mitten av 00-talet 

som en del av ett jämställdhetstänkande har det visserligen inte gjorts någon 
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utvärdering av projektet och därför finns inga uppgifter om vilka effekter det har haft 

för att stärka kvinnans insyn och ansvarstagande i familjens ekonomi. 

 

Om inte ekonomiskt våld synlig- och medvetandegörs så finns det ingen anledning för 

sociala myndigheter att se sitt eget ansvar i ärenderutinerna kring den ekonomiska 

fördelningen, då den enligt rådande diskursordning betraktas som jämställd. Med 

andra ord konstrueras inte den ekonomiska fördelningen mellan makar som ett led i 

att motverka mäns våld mot kvinnor. Socialsekreterarnas roll på ekonomiskt bistånd 

konstrueras därmed inte som relevant i arbetet med att motverka våld i nära 

relationer. 

 

I dagens samhälle kan vi fortfarande urskilja en rad konkreta tecken på ojämställdhet 

mellan könen, till exempel är löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerande 

branscher fortfarande stora (Hirdman 1998 s. 216). Eftersom mannen i genomsnitt 

också har högre lön, kan det också antas att han bidrar med en större pott i 

hushållskassan, vilket i sin tur kan ge honom mer ekonomisk makt inom familjen. Att 

somliga av våra intervjupersoner inte omtalar en kvinna utan ett eget konto som ett 

jämställdhetsproblem kan ses som en indikation på att denna strukturella ordning 

råder. Den är ”naturlig”, tas således för given och ses inte som problematisk. Därför är 

det också viktigt att ekonomiskt våld kommer fram i ljuset och inte agerar som ett 

osynligt spöke i bakgrunden – som gör att socialsekreteraren inte förstår varför 

kvinnan inte kan ta aktörskap. 

 

 Osynliggörandet av ekonomiskt våld kan också ge implikationen att socialtjänsten och 

andra viktiga samhällsaktörer missar viktiga detaljer eller indikationer som pekar på 

förekomst av annat våld än fysiskt i relationen. Det kan utifrån detta vara rimligt att 

anta att sociala myndigheter varken besitter kunskap eller har riktlinjer för att 

upptäcka, arbeta preventivt eller stoppa förekomsten av ekonomiskt våld. Så vad 

kommer egentligen först? Om ekonomiskt våld medvetandegörs som en del av 

förekommande våldsaspekter i nära relationer kan en överblick av parets ekonomiska 

fördelning vara ett första steg i att arbeta preventivt med att hjälpa kvinnor som 
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utsätts för våld innan våldet eskalerar. Konstrueras ekonomiskt våld som en vanligt 

förekommande del av en våldsrelation kan en överblick av den ekonomiska 

fördelningen istället agera som varningsflagga och ge en ledtråd till att andra 

våldsformer förekommer.  

 

Oavsett hur ekonomiskt våld konstrueras får det verkliga och långvariga konsekvenser 

för den person som utsätts för det. Obetalda lån, räkningar och 

kronofogdsanmärkningar påverkar i allra högsta grad livet i många år efter att det 

ekonomiska våldet i sin direkta form upphört. Offren kan uppleva svårigheter i att få 

hyreskontrakt, ingå avtal samt låna pengar. Det är kort sagt en mycket svår situation 

att försätta någon annan i. Därför anser vi också att det är av yttersta vikt att 

ekonomiskt våld får möjlighet att medräknas samt synliggöras i diskursen för våld i 

nära relationer. 

Med tanke på att, att ingen reagerar när man lyfter upp det, och liksom: Finns inte. 

Och inte vet vad, vad det är för nånting, så kan jag tycka att man får lite... Kanske 

kan... Inte skadat med lite information om vad det kan handla om. Det kan vara 

små detaljer, som egentligen är jättestora, för den individen.  

(Socialsekreterare 3) 
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8. Bilaga 1 
 

Intervjuguide – socialsekreterare 
 

Tema: Introduktion 

 Berätta lite om dig själv, utbildning, examensår, befattning, arbetsuppgifter, 

erfarenhet, hur du började arbeta på ekonomiskt bistånd? 

 Berätta lite övergripande om organisationen som du arbetar i och dess 

uppgifter. 

Ekonomisk fördelning 

 Vilken erfarenhet har du av hur den ekonomiska fördelningen ser ut mellan 

makar som ekonomiskt bistånd kommer i kontakt med? 

 Vilka bestämmelser utgår ni från i er hantering av registrering av konto hos ett 

gift par som ansöker om ekonomiskt bistånd? (Policy, riktlinjer, lagstiftning, 

stadsdel X). 

 Hur tänker du kring det? (Fullmakt, Stadsdel X) 

 Vilka eventuella konsekvenser ser ni i ert arbete gällande den ekonomiska 

fördelningen mellan makar? 

 Har du iakttagit några kulturella skillnader gällande könsroller och fördelningen 

av ekonomin? Hur har dessa yttrat sig?  

 Finns det något du skulle önska hanterades annorlunda? Om ja, vad? 

 

Ekonomiskt våld 

 Har ni på ekonomiskt bistånd några erfarenheter av ekonomiskt våld? 

 Om ja: Hur har det yttrat sig? 

 Samarbetar ni med andra instanser/aktörer gällande ekonomiskt våld? 

 

Åtgärder om ekonomiskt våld har identifierats 

 Hur går ni tillväga för att stärka kvinnor som har varit/ är utsatta för ekonomiskt 

våld? 

 (Motsägelsefulla diskurser från tidigare intervjuer) Hur tänker du kring de 

motsättningarna? 

 Anser du att ekonomiskt våld bör belysas och uppmärksammas inom 

socialtjänsten mer än vad det görs idag? Om ja, varför? / Om nej, varför inte? 
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Avslutning 

 Vad händer när enheten för ekonomiskt bistånd kommer i kontakt med gifta 

kvinnor som inte har ett eget konto eller har hand om sina egna pengar? 

 Vem anser du har det yttersta ansvaret för hur det ekonomiska biståndet 

fördelas mellan gifta par som uppbär försörjningsstöd? Varför? 

 Finns det något du skulle vilja lägga till eller kommentera innan intervjun 

avslutas? 

 


