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Kunskapsproduktionens problematik

Utbildning: Avsaknad av kunskap om köns*våld

1. Professioner saknar kompetens (lärare, jurister, sjuksköterskor)

2. Undervisande personal saknar kompetens

Samverkan: Länken mellan forskning till praktik

1. Ingår i samtliga universitetslektorers tjänster enligt 

arbetstidsavtalet, men saknar finansiering

Forskning: Fragmenteringen i underdiscipliner/avsaknad av 

sammanhållet forskningsfält

1. Hindrar teoriutveckling: empiriska och teoretiska studier sker 

parallellt, inte på tvärs.   

2. Hindrar disciplinär korsbefruktning av frågor och resultat.

3. VR:s projektdatabas: ’våld’/’violence’ & ’kön/’genus’/’gender’
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Komplexa våldsförståelser och förklaringar

Konventionella: individ- och klassbaserade förklaringar

Våldsförståelse: Våld som fysisk skada; dysfunktionella familjer, socialt 

missanpassade, marginaliserade män, enstöringar, psykopater, 

brottskarriär. 

Våldsanalys: Våld utövas av de relativt underordnade gentemot de relativt 

överordnade. Våld som ett uttryck för avsaknad av makt/löshet.

Analysobjekt: Mellanmänskliga våldsrelationer / interpersonellt

Disciplinär hemvist: psykologi, kriminologi, socialt arbete
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Komplexa våldsförståelser och förklaringar

Feministiska: struktur- och köns*baserade förklaringar 

Våldsförståelse: Våld som fysiska, sexualiserade, verbala, emotionella, 

ekonomiska, psykologiska hot, trakasserier och övergrepp; offline

och online.

Våldsanalys: Våld utövas av de relativt överordnade gentemot de relativt 

underordnade: med kön* som analysvariabel ändras våldets 

riktning -> våld som ett uttryck för makt och dominans. 

Analysobjekt: Mellanmänskliga våldsrelationer /interpersonellt

Disciplinär hemvist: genusvetenskap, feministiska studier 

Sofia Strid, 2018-06-04 4



Komplexa våldsförståelser och förklaringar

Postdisciplinära: systemorienterade, våld som regim 

Våldsförståelse: Våld som fysiska, sexualiserade, verbala, emotionella, 

ekonomiska, psykologiska hot, trakasserier och övergrepp, 

symboliskt; offline, online.

Våldsanalys: Våld utövas av de relativt överordnade gentemot de relativt 

underordnade: med ojämlikhetsgrunder (kön, etnicitet, nation) 

som analysvariabel blir våldsproduktion ett uttryck för makt

Analysobjekt: Mellanmänskligt (micronivå, individ-individ): misshandel, mord, 

våldtäkt, trakasserier

Mellanstatligt (macronivå, stat-stat): krig, invasion, militär

Inomstatligt (mesonivå, stat-medborgare, stat-organisation): 

dödstraff, frihetsberövning, terrorism.

Disciplinär hemvist: hemlös

Sofia Strid, 2018-06-04 5



Våldsregim: komplexa våldsformers samvariation

Källa: Data från OECD 2006-16
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Våld mot kvin. Tvång Dödstraff Lag & ordning Våldsprioritet Våldsberedskap

Våld mot kvinnor 1 .851** .454** .671** .681** .658**

Tvång .851** 1 589** .660** .629** .614**

Dödstraff .454** .589** 1 .037 .787** .332

Lag & ordning .671** .660** .037 1 .121 .551*

Våldsprioritet .681** .629** .787** .121 1 .786**

Våldsberedskap .658** .614** .332 .551* .786** 1



Våldsregimer: våldsproduktion och 

våldsorganisering 

Stark korrelation mellan mellanmänsklig, mellanstatlig och 
inomstatlig våldsproduktion.

Starka korrelationer mellan staters våld och våld mot kvinnor

a) Staters ökade beredskap att använda våld som politisk lösning 
ökar mäns våld mot kvinnor

b) Ökning i staters våldsamhet mot egna medborgare samvarierar 
med ökning i mäns våld mot kvinnor 

c) Ökning i staters prioritering av våldsanvändning över andra 
områden samvarierar med ökning i mäns våld mot kvinnor

Starka korrelationer mellan staters våld och våld mot kvinnor



Kunskapsproduktionens problematik

Forskning: Fragmenteringen i underdiscipliner/avsaknad av 

sammanhållet forskningsfält

1. Inrätta professurer i våldsforskning

2. Inrätta våldsforskningscentra, NCK inte tillräckligt

3. Särskilda satsningar från forskningsråden (Forte, VR)

Utbildning: avsaknad av köns- och våldsanalyser

1. Våldsmoduler (7.5p) bör ingå i samtliga professionsprogram (UKÄ)

2. Våldskurs som kompetensutveckling för undervisande personal

Samverkan: länken mellan forskning till praktik

1. Statlig finansiering för samverkan, inte bara för forskning och 

utbildning
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