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Domestic violence against women is a problem. The purpose of this study was to examine 

why that is by looking at possible background sources. We have also looked at what kind of 

support that is available for the abused women and men with this kind of violent behavior. 

More specifically our aim was to find out how the socialworkers and one abused women think 

about the support available for these men and women. As the study was based on 

semistructured interviews we had a number of already set questions although we had the 

ability to be flexible. These questions were answered through empirical studies. 

The analysis was based on three different kind of perspectives: one focusing on gender and 

social constructions and another one focusing on normalization of violence and the third one 

focusing on support which helped us treat the gathered material. As a conclusion we think that 

domestic violence against women and social constructions is a complex problem and that 

people should become more aware of this issue.  Another conclusion is that there are good 

support available today, although there are always areas that can be improved.  
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1. Förord 
 
Den här uppsatsen har varit spännande och lärorik att ta sig an. Det har varit ett varierande 

arbete med både positiva och negativa inslag. Vi har lärt oss mycket om ämnet och vi hoppas 

att läsaren ska finna vår uppsats intressant och givande.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla de intervjupersoner som har valt att bidra med sin kunskap. 

Utan er hade inte arbetet varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Carina Tigervall för 

hjälp och stöd under uppsatsens gång.  

 

Charlotte Kavén och Ajla Djuzelovic 

Lunds Universitet maj 2009 
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2. Inledning 

 
2.1 Problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Över 75 000 kvinnor misshandlas varje 

år i nära relationer i Sverige. Alla former av övergrepp mot kvinnor och barn är ett brott mot 

de mänskliga rättigheterna och ett av uttrycken för bristande jämställdhet (Kvinnojouren 

2009).  

År 2007 rubricerades närmare 27 000 brott som misshandel mot kvinnor, av den här siffran 

var det drygt två tredjedelar som utgjordes av en bekant gärningsperson inomhus och 

utomhus. Sammanlagt har den anmälda misshandeln riktad mot kvinnor ökat med ungefär 30 

procent under 2000-talet. Ökningen beror delvis på en högre benägenhet att anmäla idag 

(BRÅ, 2008 s. 113). Samtidigt finns sannolikt ett stort mörkertal. BRÅ har i tidigare studier 

uppskattat att bara vart femte fall anmäls till polisen (BRÅ 2009) 

Ämnet kvinnomisshandel har aktualiserats under de senaste åren vilket har bidragit till en del 

viktiga förändringar. För de berörda av kvinnomisshandelsproblematiken, våldsutsatta 

kvinnor och män som misshandlar, finns det idag olika hjälpinsatser. Några av de instanser 

som vi under vår forskning har kommit i kontakt med är Kvinnojouren i Helsingborg och 

Kriscentrum för män i Malmö. Kvinnojouren startade år 1981 i Helsingborg och har som 

målsättning att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom 

misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld (Kvinnojouren 2009). 

Kriscentrum för Män startade år 2003 i Malmö och det är en samtalsmottagning som arbetar 

för att motverka mäns våld mot kvinnor (Kriscentrum för Män, 2009 s. 32).  

Att ämnet har aktualiserats visas även bland annat genom att misshandel på enskild plats i 

början av 1980-talet föll under allmänt åtal och att kvinnofridslagen trädde i kraft 1998 (BRÅ, 

2008 s.114).  Hur kommer det sig att kvinnomisshandel fortfarande är ett aktuellt problem och 

hur ser socialarbetare och en misshandlad kvinna på den här problematiken? 

Vi har valt att rikta in oss på kvinnomisshandelsproblematiken är dels för att vi har ett 

generellt intresse kring ämnet men också för att det är som ovan nämndes ett aktuellt problem. 

Vår önskan med undersökningen är att väcka tankar kring det valda ämnet samt att förmedla 

den kunskap vi samlat in från socialarbetare och en misshandlad kvinna. Det våld som vi vill 
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belysa och lyfta fram är våldet, oavsett karaktär, som sker i nära relationer och som är riktat 

mot kvinnor. Det känns viktigt att understryka att våld kan ta sig många olika former så som 

fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt. Vi vill även poängtera att den inhämtade kunskapen 

handlar om respondenternas syn på tänkbara bakgrundsfaktorer till kvinnomisshandel samt 

deras upplevelser kring några av de tillgängliga insatserna. Rörande respondenternas syn på 

dessa insatser vill vi även lyfta fram hur de upplever insatserna och om deras syn på vad som 

förbättras. 

Det som presenterats i vår uppsats är dels en bakgrundhistorik kring kvinnomisshandel. Vår 

önskan är att ge en tänkbar förklaring utifrån några teorier och intervjumaterial till varför 

kvinnomisshandel fortfarande idag äger rum. Vidare kommer vi alltså att redogöra för några 

av de insatser som erbjuds kvinnor och män och respondenternas syn på dessa. Eftersom 

socialarbetarna är de som arbetar nära den här problematiken vill vi fånga deras syn på de 

insatser som erbjuds och om de upplever dem som tillräckliga. Vi har dessutom varit i kontakt 

med en kvinna som själv varit utsatt för misshandel och tagit del av hennes syn på dessa 

insatser och hennes beskrivning av vad som kan förbättras. 

2.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur våra respondenter beskriver tänkbara 

bakgrundsfaktorer till kvinnomisshandel och jämföra dessa beskrivningar med teorier om våld 

mot kvinnor. Vidare vill vi även undersöka några av de insatser som erbjuds för kvinnor och 

män samt om dessa hjälpinsatser är tillräckliga sett ur respondenternas synvinkel.  

2.3 Frågeställningar 
  
- Vilka bakomliggande tänkbara faktorer till kvinnomisshandel beskriver respondenterna och 
teorier om våld mot kvinnor? 
 
- Vilka är några av de insatser som finns tillgängliga idag för misshandlade kvinnor och 
våldsutövande män? 
 
 
- Vad tycker respondenterna om insatserna? 
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2.4 Begreppsdefinitioner 

 

 

Materiellt våld är den typ av våld där aggressivitet riktas mot materiella ting så som stolar, 

mobiltelefoner, kläder etc. Våldet riktas både i och utanför hemmet och är ett våld som skapar 

rädsla och oro (Kriscentrum för Män 2008 s. 42). 
 

Genus är det socialt och kulturellt konstruerade könet som utgår ifrån en social tolkning av 

vårt biologiska kön. Begreppet används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 

handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.  När man tala om kön menar 

man istället det biologiska könet, det som fysiskt skiljer åt kvinnor och män (Holmberg, 2005 

s. 68-69). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 

 

 

 

3. Bakgrund  
 
3.1 Kvinnomisshandel en historisk tillbakablick 

 

3.1.1 Definition av våld 

Definitionen av våld kan variera och omfattar i vissa fall fysiskt, såväl som sexuellt våld och 

hot. Misshandel och grov misshandel är en kriminell handling enligt 3 kap. 5-6 § i 

brottsbalken. Här anges brottsbalkens definition av misshandel:  

 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom 

eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader […] Vid 

bedömande hur vida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller 

om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visar 

särskild hänsynslöshet eller råhet (BrB, 2007 3 kap. 5-6 §).  

 

3.2 Viktiga händelser rörande kvinnomisshandel 

 

År 1864 förbjöds mannen enligt lag att aga sin fru, uttrycket ”agarätten” försvann och detta 

innebar att mannen inte längre hade lagstadgad rätt att aga sin hustru (Lundberg 2001, s. 12). 

Det var först år 1982 som misshandel på enskild plats föll under allmänt åtal, detta innebär att 

målsäganden sedan dess inte längre kan avgöra om brottet ska anges till åtal och en anmälan 

kan inte längre tas tillbaka. Lagen om besöksförbud infördes år 1988 och år 1994 startades 

Rikskvinnocentrum vid Uppsala akademiska sjukhus för våldtagna och misshandlade kvinnor 

(BRÅ, 2008 s. 114).  Bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning, som vi ger en 

fördjupning om senare, trädde i kraft 1998 och lägger fokus på upprepade övergrepp och 

kränkningar som begåtts av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med.  

Kvinnofridspropositionen (prop.1997/98:55) som gavs ut samma år av regeringen innehöll 

instruktioner till myndigheter såväl inom som utom rättsväsendet en mängd olika åtgärder. 
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Dessa åtgärder var bland annat satsningar på utbildning för att bekämpa våld mot kvinnor. Ett 

förtydligande av socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor kom år 2006 i Socialtjänstens 

stöd till våldsutsatta kvinnor (prop.2006/07:38)  Ännu ett viktigt årtal är år 2007 då 

Kvinnofridslinjen vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, tidigare Rikskvinnocentrum) 

grundades vid akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Den här linjen är en nationell 

stödtelefon för kvinnor som har utsatts för våld och hot. Regeringen tog fram en 

handlingsplan år 2007 (SKR.2007/08:39) för hur våldet mot kvinnor kommer att bekämpas 

under kommande mandatperiod, den här handlingsplanen innehåller drygt 50 åtgärder på 

olika områden. Åtgärderna handlar bland annat om ökade resurser och kompetens, 

förändringar i lagstiftningen, uppföljning och utvärdering av arbetet inom både rättsväsendet, 

socialtjänsten och kvinnojourerna (BRÅ, 2008 s. 114).  

 

Som tidigare nämnts rubricerades år 2007 närmare 27 000 brott som misshandel mot kvinnor, 

av den här siffran var det drygt två tredjedelar som utgjordes av en bekant gärningsperson 

inomhus och utomhus. Sammanlagt har den anmälda misshandeln riktad mot kvinnor ökat 

med ungefär trettio procent under 2000-talet. Ökningen av den anmälda misshandeln mot 

kvinnor kan delvis bero på att fler brott anmäls. Detta eftersom ULF (Undersökning av 

levnadsförhållanden) visar att andelen kvinnor som rapporterar utsatthet för våld totalt sett 

inte har ökat på ett liknande vis sedan mitten av 1990-talet (BRÅ, 2008 s. 113).  

 

3.2.1 Kvinnofridslagen  
Det man brukar kalla för kvinnofridslagen är två brottstyper i brottsbalken 4 kap. Om brott 

mot frihet och frid. 

 

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller 

tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

personens självkänsla, för för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst 

sex år.  

Har gärningarna som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han bor 

eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall istället dömas 

för grov kvinnofridskränkning till samma straff (BrB, 2007 4 kap. 4a §).  
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Syftet med denna lag var att återkommande brott mot en närstående kvinna skulle ge ett 

hårdare straff än vad gärningarna var för sig skulle leda till. Några av de brott som lagen 

hanterar kan handla om exempelvis misshandel, hemfridsbrott, ofredande och sexuellt tvång 

(BRÅ, 2005). 

 

Precis efter att lagen trätt i kraft från den 1 oktober 1998 till den 31 december 1999 

polisanmäldes ca 1000 kvinnofridsbrott, av dessa var det endast ca 10 % som gick vidare till 

åtal. Enligt åklagare kan det här bero på svårigheter med bevisläget då man vid grov 

kvinnofridskränkning måste kunna bevisa ett antal brottstillfällen. En majoritet av de brott 

som rubricerades som grov kvinnofridskränkning bestående av misshandel och olaga hot har 

lett till fängelse. Genomsnittligt ligger fängelsestraffet på drygt 14 månader, därigenom kan 

man se en straffskärpning då den genomsnittliga längden på straffet innan lagändringen var 

7.5 månader i fängelse (BRÅ, 2005).  

 

År 2007 polisanmäldes 26 857 brott som rubricerades som misshandel mot kvinnan. I 

statistiken är dessa brott uppdelade i två kategorier, den ena avser om offret var obekant eller 

bekant med förövaren, den andra om brottet skedde inomhus eller utomhus. Cirka hälften, 

15 251 brott, utgjordes av misshandel som skett inomhus av en bekant. Kategorin misshandel 

inomhus mot kvinna av bekant används ibland för att beskriva våldet som kvinnor utsätts för 

av män som de har eller har haft en nära relation med, men det är även viktigt att påpeka att 

kategorin även kan inrymma våld av en bekant som kvinnan inte har haft en nära relation till. 

Intressant och värt att nämna är att benägenheten att anmäla tycks vara något lägre för brott 

där gärningspersonen är bekant med offret (BRÅ, 2008 s. 116). Dessa siffror illustreras i 

figuren nedan. 
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Figur. Fördelningen av anmälningar om misshandel mot kvinna avseende plats och person år 2007 (BRÅ, 2008 

s. 116). 
 

Gällande grov kvinnofridskränkning som ofta innefattar en serie av misshandelsbrott gjorde 

2514 anmälningar som rubricerades på just detta sätt år 2007.  

 

3.2.2 Besöksförbud 

Som ett led i arbetet att förebygga våld och otrygghet i nära relationer infördes lagen om 

besöksförbud 1998. Lagen är könsneutralt skriven, men i förarbetena tänker man främst på de 

situationer där kvinnor har utsatts för våld eller hot i ett parförhållande och där mannen 

trakasserar och förföljer kvinnan i samband med att den nära relationen tar slut.  Sedan lagen 

trädde i kraft har den både skärpts och utvidgats. Straffet för överträdelse av besöksförbud 

skärptes från fängelse i högst sex månader till högst ett år, år 1990. År 2003 infördes två nya 

regler, den första är regeln om utvidgat besöksförbud och den andra är besöksförbud avseende 

gemensam bostad. (BRÅ, 2008 s. 6).  

 

Särskilt utvidgat besöksförbud innebär ett förbud mot att vistas i området som ligger i 

anslutning eller mellan den skyddade personens arbetsplats, bostad eller annan plats där den 

skyddade personen brukar vistas. Besöksförbud avseende gemensam bostad innebär att en 

person förbjuds att uppehålla och vistas i en bostad som brukas gemensamt med den skyddade 

personen (BRÅ, 2008 s. 16) 

 

Genom besöksförbud vill man alltså undvika situationer som kan ta fart i fel riktning. Som 

ovannämnt har besöksförbudet tillkommit och blivit använt främst för att skydda kvinnor från 

trakasserier, hot och våld av en tidigare sambo eller make. Antalet ansökningar om 

besöksförbud har ökat från cirka 5 700 stycken år 2000 till drygt 10 000 år 2006. De flesta 

som ansöker är kvinnor och de allra flesta som ansökan avser är män och mycket ofta rör det 

sig om personer som har eller har haft ett förhållande. År 2006 beviljades 42 procent av 

samtliga ansökningar om besöksförbud. Andelen beviljade ansökningar har minskat med 11 

procentenheter sedan år 2000 (BRÅ, 2008 s.7). Det är åklagaren som beviljar besöksförbud 

och det kan utfärdas för högst ett år, men det kan förlängas (a.a. s. 7). 
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3.3 Insatser 

3.3.1 Insatser för kvinnor 
Socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor regleras framförallt i socialtjänstlagen. I 

socialtjänstlagen kan man finna flera olika paragrafer som behandlar just skydd och stöd till 

människor inom kommunen. Den kanske största och viktigaste paragrafen för kvinnor som 

blir utsatta för våld i en nära relation är 5 kap 11 § SoL: 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation (SOU 2006:6, s. 39). 

 

Insatserna som socialtjänsten kan bistå kvinnan med är bland annat ekonomiskt bistånd, 

kontaktperson, skyddat boende och praktisk hjälp vid exempelvis flytt. De insatser som oftast 

förekommer i landet är ekonomiskt bistånd stödsamtal, allmän rådgivning och skyddat boende 

(SOU 2006:65 s. 104) 

 

Bortsett från de insatser som socialtjänsten kan erbjuda finns det många andra insatser runt 

om i Sverige. Bland annat finns det ca 160 kvinnojourer utspridda i landet. ROKS-

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige som var den första 

kvinnojourorganisationen och som har ca 100 kvinnojourer startade i mitten av sjuttiotalet 

som en reaktion på ett konkret samhällsproblem, mäns våld mot tjejer, kvinnor och barn. 

Kvinno- och tjejjourerna är tillflyktsorter för våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn som 

behöver stöd och skyddat boende (ROKS, 2009). Ännu en insats som finns för våldsutsatta 

kvinnor är Kvinnofridslinjen som startades år 2007 på uppdrag av regeringen. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt årets alla dagar 

(Kvinnofridslinjen, 2009). 

 

3.3.2 Insatser för män 

Insatser och behandling av män har en relativt kort historia. Det började internationellt och det 

första kända försöket skedde i England 1976 då ”Pizzey’s Cheswick shelter for battered 

women” grundade ”Men’s Aid House” i London. Dock blev denna verksamhet kortlivad på 

grund av resurser. På Long Island i USA startades ett systematiskt behandlingsprogram känt 

som the ”VIBS-programme”. År 1977 startade ”Emerge” i Boston vars mål är att eliminera 
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våld i nära relationer. Det är en organisation som fortfarande är verksam och har haft stort 

inflytande på utvecklingen i USA och andra länder som exempelvis Norge och ”Alternativ til 

vold” (ATV) som grundades i Oslo 1987 (Eliasson, 2000 s. 10) 

 

Nationellt grundades Kriscentrum för Män i Göteborg 1987 och Manscentrum i Stockholm 

året därpå. Både Manscentrum i  Stockholm och Kriscentrum för Män i Göteborg arbetar för 

att organisera behandling för män med våldsproblem. Efter drygt två decennier kan man 

konstatera att båda verksamheterna, genom att bland annat erbjuda män de insatser de 

behöver i samband med deras våldsproblematik i nära relationer, utvecklats till breda 

kriscentra för män (Eliasson, 2000 s. 10). 

  

Under 1990-talet fram till idag har flera professionella kriscentra för män skapats. Förutom 

verksamheterna i Stockholm och Göteborg finns Stiftelsen Stickan i Gävle, Kriscentrum för 

Män och Manscentrum på olika platser runt om i landet (Eliasson, 2000 s.11). År 2001 med 

inspiration hämtad från Norges ”Alternativ til Vold” bildades Mansmottagningen mot Våld i 

Uppsala som en ytterligare insats för män som behöver hjälp med våld i nära relationer 

(Mansmottagningen, 2009).  

 
4. Metod 

 
4.1 Metodval 

 
I uppsatsen har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilka är en del av en 

kvalitativ forskningsmetod. Den här metod lämpar sig bäst för vårt syfte och de områden vi är 

intresserade av att undersöka. Kvalitativ metod kan definieras som ett samlingsbegrepp för 

olika arbetssätt som sammanstrålas av att forskaren är en del av det fenomen som studeras och 

analyseras. Den kvalitativa metoden innefattar i regel mindre populationer än den kvantitativa 

undersökningen (Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 10-11). Kvalitativ metod har en lång 

historia bakom sig och har använts av forskare i syfte att ge en helhetsförståelse samt en mer 

djupgående bild av forskningsområdet som undersöks (Bryman, 1997 s. 58). Med hjälp av 

kvalitativ metod fångar forskaren upp känslor och tankar hos de människor som befinner sig 

inom forskningsområdet snarare än siffror som i den kvantitativa forskningsmetoden 

(Denscombe, 2009 s. 423). Detta är ännu en anledning till varför vi väljer att använda oss av 

den kvalitativa metoden då vi vill fånga våra intervjupersoners tankar kring kvinnomisshandel 
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och uppfattningen om det stöd som finns för båda parter. Som komplement till den kvalitativa 

metoden har vi även valt att ta stöd i teoretiska förklaringar av kvinnomisshandel.  

Vi har även tagit del av litteratur i form av arbeten som behandlar teorier om våld mot 

kvinnor.  

 
 

4.2 Urval 

 
Vi har bestämt oss för att intervjua både socialarbetare med erfarenhet av 

kvinnomisshandelsproblematik och en kvinna som har levt i en nära relation där det har 

förekommit våld. Det har vi valt att göra eftersom vi är intresserade av att undersöka 

socialarbetarens syn på kvinnomisshandel och insatser tillgängliga för både kvinnan och 

mannen. Vi ville även fånga kvinnans tankar kring de egna upplevelserna och hennes syn på 

insatser. Vår önskan var att ta del av en mans synvinkel som har haft den här 

våldsproblematiken i en nära relation. Efter ett flertal försök gick det av olika anledningar inte 

att komma i kontakt med någon man. Förhoppningen är att vi genom våra intervjupersoner 

som arbetar nära männen har fångat några av deras upplevelser kring problematiken. Vår 

förhoppning är således att detta ska ge oss en inblick i fenomenet. Vi tror dock att detta kan 

ses som en av begränsning i kunskapen om fenomenet. Detta för att vi främst har intervjuat 

socialarbetare som enbart kunnat ge sin uppfattning om de berördas tankar. Vi tror att om vi 

hade haft möjlighet att intervjua fler personer som är direkt berörda av 

kvinnomisshandelsproblematiken, alltså misshandlade kvinnor och våldsutövande män, hade 

vår bild av fenomenet som presenteras kunnat bli bredare.  

  

Vad gäller val av intervjupersoner har detta skett genom ett strategiskt urval. Vi har ringt runt 

till olika organisationer (socialförvaltningar, kvinnojourer etc.) för att höra om det finns något 

intresse att ställa upp i intervjuer. Vi valde att göra sex intervjuer. Anledningen till att vi 

avgränsade antalet till sex intervjuer beror på att vi märkte att verksamheterna vi besökte 

arbetade med liknande arbetsmetoder och att de hade liknande förhållningssätt till ämnet 

kvinnomisshandel. Vi har varit i kontakt med tre verksamheter som arbetar med män som har 

denna våldsproblematik och tre verksamheter som arbetar för kvinnor som utsatts för våld 

varav en av de här intervjupersonerna har egenupplevda erfarenheter av kvinnomisshandel.  

Då vi började med att kontakta olika organisationer som berör 

kvinnomisshandelsproblematiken så har detta lett till en snöbollseffekt. Med det avses att 
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urvalet har bestämts genom en process där en person hänvisar till en ny person (Denscombe, 

2009 s. 38). Vi anser att det här har varit ett bra tillvägagångssätt för att bygga upp ett rimligt 

stort urval i förhållande till den uppsatta tidsramen för uppsatsskrivandet. Vi började med att 

ta kontakt med socialarbetare som arbetar med kvinnomisshandelsfrågor. Därifrån blev vi 

hänvisade till andra instanser som arbetar med att stödja både offer och förövare och utifrån 

det här hittade vi de fem intervjupersoner som ligger till grund för vårt empiriska material. 

Den sjätte intervjupersonen hittade via Internet på ett forum där kvinnor som har blivit 

misshandlade kan mötas.  

 

Innan vi samlade in vårt intervjumaterial läste vi in oss på litteratur som berör ämnet. I det 

skedet hade vi inte hittat några bestämda teorier för vår undersökning. Då intervjumaterialet 

var insamlat kunde vi lättare se vilka teorier som vi ansåg vara aktuella för ämnet. För att 

besvara våra frågeställningar har vi använt oss av vårt intervjumaterial och litteratur, alltså 

våra fem valda teorier. När vi har besvarat frågeställning ett har vi använt oss av vårt 

intervjumaterial samt litteratur. Det har i detta svar lagts en stor vikt i både i intervjumaterial 

och litteratur. Litteraturen har delvis använts för att stödja, förklara och jämföra den kunskap 

vi fått från våra respondenter. När vi har besvarat frågeställning två har vi även här använt oss 

av intervjumaterial och vald litteratur. Litteraturen har varit relevant för frågan då den har 

kunnat stötta och ge insikt om några av de metoder våra respondenter använder sig av i sina 

verksamheter. I vår tredje och sista frågeställning har vi lagt en allt större tyngdpunkt i vårt 

intervjumaterial. Detta har vi gjort då vi anser att socialarbetarna och den misshandlade 

kvinnan bäst kan besvara den frågan. Vid ett fåtal tillfällen har vi däremot återkopplat till vår 

litteratur då vi kunnat se paralleller mellan respondenternas svar och litteraturen. 

 

När det kommer till val av litteratur finns det en stor mängd knutet till ämnet. Vi har efter en 

begränsning valt att fokusera på fem teorier. Vår utgångspunkt var inte att använda fem olika 

teorier. Från en början ville vi endast använda oss av Yvonne Hirdman och Pierre Bourdieu´s 

tankar kring könsmaktsordningen samt Eva Lundgrens litteratur om Normaliseringsprocessen. 

Men för att ge ytterligare stöd till frågeställning två och tre valde vi att lägga till ytterligare 

två teorier som förklarar några av de insatser verksamheterna använder sig av. Vi valde därför 

att använda oss av Per Isdals teori om alternativ till våld för män samt Empowerment. Annan 

litteratur som vi har varit i kontakt med är Robert William Connell´s tankar kring 

maskuliniteter. Connells litteratur hade även kunnat vara relevant till vårt valda ämne men i 

ett val mellan honom och Pierre Bourdieu kändes den sistnämnda än mer intressant. Även 
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filosofen och feministen Simone De Beauvoir har skrivit en bok som vi har tagit del av. 

Boken heter Det andra könet och är en av feminismens centrala klassiker. Vi kände trots det 

att Yvonne Hirdmans tankar var mer uppdaterade och aktuella.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 
Det vi började med var att sätta oss ned tillsammans och fundera kring vilka personer och 

verksamheter vi önskade och behövde komma i kontakt med för att finna material till vår 

forskning. Vi ställde oss frågor som: Hur många ska vi intervjua? Vilka vill vi intervjua?  Hur 

går vi tillväga för att komma i kontakt med dem? Hur använder vi informationen från 

intervjuerna i forskningen? Vissa av de frågor som vi ställt har besvarats under arbetets gång.  

 

Vi kom i ett tidigt skede i kontakt med de organisationer och personer som vi önskat 

intervjua. Vi kontaktade de personer som vi önskade intervjua via telefon och e-mail. Därefter 

förklarade vi vårt syfte med uppsatsen och fick då reda på att det fanns intresse och möjlighet 

att delta i vår forskning. Detta var givetvis av betydelse då intervjumaterialet har en av de 

avgörande rollerna i vår uppsats. Då vi hade fått klartecken från våra intervjupersoner att de 

ville delta skickade vi ut ett informationsbrev till samtliga. Informationsbrevet innehöll 

kortfattad information om vårt syfte, information om bandinspelning, anonymitet och 

kontaktuppgifter till oss och vår handledare.  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi har haft en lista med 

ämnen som tagits upp och frågor som vi ville ha besvarade (Aspers, 2007 s. 137). Metoden 

valdes för att vi skulle kunna vara flexibla när det gäller i vilken ordning de olika ämnena togs 

upp och för att de intervjuade skulle kunna utveckla sina idéer och tala öppet om de områden 

vi valde att ta upp. Fokus riktades på den intervjuade som fick möjlighet att utveckla sina 

synpunkter (a.a. s. 137). Vi utarbetade en intervjuguide med några huvudsakliga 

frågeställningar och några uppföljningsfrågor, guiden har vi använt som en mall för att få en 

helhetsorienterad bild samt svar på de ämnesområden som vi ämnat undersöka. Vi har varit 

flexibla med intervjuguiden eftersom vissa justeringar har behövt göras beroende på vem vi 

har intervjuat (Repstad, 2008 s. 86). 

 

Intervjuerna var mellan 30 minuter och 1,5 timme långa. Intervjuerna utfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser vid alla tillfällen förutom ett. Intervjun med den kvinna som 
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hade egenupplevda erfarenheter av kvinnomisshandel hade vi en telefonintervju med. Detta 

gjorde vi på intervjupersonens begäran av respekt för henne och hennes anonymitet. Vi har i 

vår uppsats använt oss av bandinspelning. Man får via bandinspelning en ordagrann 

dokumentation, det är också enkelt för oss att gå tillbaka till materialet och även för oss att 

kontrollera det (Denscombe 2009 s. 259). Innan intervjun startade redogjorde vi för vissa 

punkter som vi tyckte var viktiga så som anonymitet, rätten att dra sig ur, bandinspelning samt 

att vi gärna skicka materialet innan publicering. Ingen av våra intervjupersoner hade 

någonting emot det här upplägget.  

 

Vi har i vår uppsats använt oss av teorier knutna till det fenomen vi ämnat undersöka. De 

teorier som vi har tagit stöd av är könsmaktsordningen, normaliseringsprocessen, 

empowerment och en norsk teori som bygger på alternativ till våld för män. Vi har valt teorier 

som kan skapa förståelse och förklaring av ämnet kvinnomisshandel. Vårt intervjumaterial har 

analyserats med hjälp av de valda teorierna (Aspers, 2007 s. 78).  

 

4.4 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
 

Vi har transkriberat samtliga av våra intervjuer. Vi har valt att återge intervjupersonen 

ordagrant. Vi har däremot valt att ta bort våra, intervjuarens, instämningar som exempelvis 

”mm”, ”just det”, ”ja okej” då vi har ansett att de har varit överflödiga och utan någon vikt för 

vårt analysmaterial. Efter att vi hade transkriberat intervjuerna läste vi igenom de noggrant 

och delade in intervjuerna i teman som passade vårt undersökningsområde. Dessa teman var 

insatser, Normaliseringsprocessen samt manligt och kvinnligt. Vidare letade vi efter 

intressanta mönster i vårt empiriska material, vi undersökte om intervjupersonerna uttryckte 

sig snarlikt på våra frågor och också om det fanns skillnader i deras beskrivningar och åsikter. 

Vi analyserade våra intervjuer i förhållande till våra teorier som ligger till grund för 

uppsatsen. Teorierna har vi använt som hjälpmedel för att förstå och lyfta fram det som våra 

intervjupersoner har uttryckt.  

 
I vår analys har vi kopplat vårt intervjumaterial med valda teorier. Då vi har upptäckt att 

respondenternas svar har överensstämt med våra teorier har vi kopplat dem samman i 

analysen. Ett konkret exempel på det visas på sidan 26 sista stycket där Per Isdal skriver om 

förväntningssystem som även fler intervjupersoner nämnt. 
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4.5 Resultatens tillförlitlighet 

 
Då vi i vår forskning har fått mycket empiriskt material bestående av intervjuer tycker vi att 

det var viktigt att fundera över vilka faktorer som har spelat in och påverkat resultatets 

tillförlitlighet. Det har varit viktigt att tänka på hur intervjun utförts. Faktorer som ledande 

frågor från oss skulle kunna ha bidragit till att svaren vi har fått har formats efter vad vi ville 

höra och kan därför inte ses som helt tillförlitligt. Vi har därför varit noggranna med att ställa 

öppna frågor för att undvika detta. Vi har även funderat kring faktorer som vår egen 

förförståelse av ämnet vi undersöker. Innan vi började forska i ämnet var vår föreställning om 

kvinnomisshandel att det är män som slår kvinnor. Vi har ansett det vara viktigt för arbetets 

tillförlitlighet att bära med sig det samt att den förförståelse som vi har inte behöver vara 

sanning för någon annan. Vi har diskuterat vikten av självreflektion och tror precis som 

Heremerén (1986 s. 25) att det är otroligt viktigt att stanna upp och reflektera systematiskt 

över den forskning vi bedrivit.   

 

Vi har i ett samspel mellan oss som intervjuat och de som har blir intervjuade reagerat på 

varandra ömsesidigt. Vi är medvetna om detta samspel, vi har med stor sannolikhet påverkat 

våra intervjupersoner och dessa oss (Aspers, 2007 s.134). Repstad (2008, s. 111) menar att 

samspelet oss emellan inte behöver ses som något negativt utan snarare intressant och lärorikt. 

Att vi är två författare tror vi kan vara till både fördel och nackdel för uppsatsens 

tillförlitlighet. För att inte fastna i ett spår har vi kontinuerligt under uppsatsprocessen 

diskuterat våra tolkningar och uppfattningar med varandra (a.a. s.111). Vi tror dock att det har 

varit viktigt att lyssna till sig själv och inte dras med helt i den andres tankar. Detta tror vi 

skulle ha kunnat påverka tillförlitligheten negativt eftersom det då finns en risk att man dras 

med i tankemönstret och kanske inte reflekterar över andra alternativ. 

 

Vi har förstått att två intervjuare kan göra att intervjupersonen kan uppleva sig vara i 

minoritet. Då vi har berört ett känsligt ämne har vi givetvis anpassat oss efter 

intervjupersonerna. I de fall då intervjun berör känsliga teman är det kanske bäst att det är en 

som ställer frågorna och en som besvarar dem (Repstad, 2008 s. 111). I vårt fall var det okej 

med samtliga intervjupersoner att vi var två stycken som intervjuade.  Något som har höjt 

tillförlitligheten i uppsatsen är att vi har använt oss av en bandspelare under intervjuerna. Vi 
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ser även att bandspelaren har hjälpt oss som intervjuat att upptäcka eventuella brister i hur vi 

utfört intervjuerna. Då en bandintervju kan få intervjupersonen att känna sig hämmad av att 

bli inspelad har vi använt den här tekniken på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt, eftersom vi 

tycker att metoden har gett många fördelar i vår forskning. Nackdelen med bandinspelning är 

att den bara har fångat upp det talade ordet och missat den icke-verbala kommunikationen och 

andra faktorer som kan ha varit viktiga för sammanhanget (Denscombe, 2009 s. 259).  
 
4.6 Etiska överväganden 

 
Vi har i vår uppsats lagt en betydande tyngd i vårt etiska förhållningssätt. Vi har velat att 

socialarbetarna och kvinnan med erfarenhet av att bli misshandlad, som vi har intervjuat, ska 

ha känt förtroende för oss samt kunnat lita på att all information anonymiserats. Vi har haft 

som mål att visa intervjupersonerna respekt och ärlighet för deras rättigheter och deras 

integritet (Denscombe, 2009 s. 193). Då vår forskningsverksamhet kan ha kommit att påverka 

våra intervjupersoner har forskningsetiska regler vidtagits, dessa är; tillåtelse från 

intervjupersonen, att informationen som vi delges behandlas konfidentiellt samt ett skydd av 

de berördas identitet. Vi har använt oss av ett samtyckesformulär. Formuläret finns i första 

hand till för dem som deltar i intervjuerna. I samtyckesformuläret har bland annat våra 

kontaktuppgifter att angetts, vi har även tydligt beskrivit vårt syfte med undersökningen och 

understrukit att intervjupersonerna om dem önskat haft möjlighet att avsluta sin delaktighet 

(Denscombe, 2009 s. 199-200).   
 
4.7 Arbetsfördelningen 

 
Då vi är två författare bakom uppsatsen har vi lagt upp arbetsfördelning på följande vis. Vi 

har gemensamt kommit fram till uppsatsämne och tillsammans skrivit metoddelen och 

analysen. Vad gäller uppsatsens andra beståndsdelar såsom tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter har vi inom varje område ansvarat för varsin del. Vi har under arbetets gång 

delgett varandra den information som vi själva tagit del av och gett samt tagit emot feedback. 

Sammanfattningen och slutdiskussionen har vi skrivit tillsammans.  
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5. Tidigare forskning 
 

 I vår uppsats har vi använt oss utav ett urval av olika teoretiker som fördjupat sig i ämnet och 

som har bidragit till en bredare och mer nyanserad bild av kvinnomisshandel.  

 

 

 Vi kommer ta upp både internationell och nationell forskning som vi anser har varit relevant 

för vårt forskningsområde. Här nedan kommer en presentation av tidigare forskning och några 

av de böcker som vi har använt oss utav i vår uppsats.  

 

I bearbetningen av vårt empiriska material har Pierre Bourdieus tankar kring genus varit 

viktiga då vi velat ge en större förståelse kring hur ojämlikheten mellan man och kvinna 

uppstår. Per Elis Eliassons bok har i första hand gett oss en bakgrund till insatser som 

erbjudits män under de senaste decennierna. Annica Holmbergs text har i vår uppsats varit 

relevant för att definiera begrepp som kön och genus.  Eva Lundgrens text om 

Normaliseringsprocessen har varit viktig för att förklara våldets framfart och utveckling i den 

nära relationen. Yvonne Hirdmans tankar kring konstruktion av kön och vad det är som gör att 

den reproduceras är av stor vikt i vårt arbete där vi vill försöka förklara och förstå tänkbara 

bakgrundsfaktorer till kvinnomisshandel. Texten om empowerment har varit ett viktigt 

hjälpmedel för oss då vi velat förstå hur samtalen med de misshandlade kvinnorna är 

uppbyggda. I vår uppsats har Per Isdals bok använts för att förklara bakomliggande faktorer 

till kvinnomisshandel samt för att ge en förståelse för hur metoden, som används i behandling 

av män, ser ut och kan användas.  

I vårt analysavsnitt har vi tagit stort stöd främst i Bourdieu, Hirdman, Lundgren och Isdals 

texter. Texterna har fungerat som hjälpmedel för att förstå och förklara respondenternas svar. 

Holmberg har använts för att definiera begrepp i avsnittet 2.4 och Eliassons text har använts i 

avsnitt 3.3 för att beskriva hur insatser för män har sett ut under de senaste decennierna.  

Empowerment har använts i analysavsnittet där vi vill beskriva en av de återkommande 

behandlingsmetoder som används för de misshandlade kvinnorna.  
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5.1 Forskning kring Manlig dominans 

 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog, medieteoretiker, kulturantropolog samt forskare och 

författare. Bourdieu är känd för sina teorier och han har bland annat boken Den manliga 

dominansen (Le domination masculine) som kom ut i Sverige år 1999. Boken handlar om 

mäns makt över kvinnor. Den innehåller politiska ställningstaganden men i första hand 

handlar boken enligt Bourdieu om en vetenskaplig analys. Med den här boken gav han sig in i 

den feministiska debatten (Bourdieu, 1999 s. 142). En annan bok som har använts i mindre 

utsträckning i uppsatsen är skriven av samme författare och heter Pascalian meditationes 

(2000). I den här boken tar Bourdieu bland annat upp hur skolan påverkar den manliga 

tankestrukturen.  

 

Per Elis Eliasson (2000 s. 7) har skrivit boken Män, kvinnor och våld. Att förstå och förändra 

våldsamt beteende. Han är psykolog och har under många år arbetat som rådgivare på 

Manscentrum i Stockholm. Boken ger en bild av problemkomplexen kring våld i nära 

relationer och illustrerar hur lösningarna skulle kunna se ut och vilka insatser som erbjuds 

män. Innehållet bygger på den verksamhet som bedrivs vid Manscentrum.  

 

Annica Holmberg har skrivit boken Gör kön till en fråga om makt, som gavs ut år 2005. 

Holmberg är stats- och genusvetare och har arbetat på Forum Syd i många år. Boken Gör kön 

till en fråga om makt speglar Forum Syds syn på genus. Boken tar upp hur det rådande 

genussystemet och hur genus relaterar till begrepp som fattigdom, rättigheter och ett livfullt 

och demokratiskt civilt samhälle (Holmberg, 2005 s. 7).  

 
 
5.2 Forskning om Normaliseringsprocessen 

 
Lundgren (2004 s. 9) skriver i sin bok Våldets Normaliseringsprocess om hur tankarna kring 

begreppet Normaliseringsprocessen började gro i hennes bok Den herren elsker, tukter han 

där hon fångat många berättelser från våldsutsatta kvinnor. Hon fann i kontakten med 

kvinnorna ett mönster i hur våldet hade normaliserats i relationen med mannen och sakta 

blivit en naturlig del. Teorin om Normaliseringsprocessen har stor plats i förståelsen av 

kvinnomisshandel. I regeringens jämställdhetsproposition (prop. 1990/91:113) beskrevs våld 

som en jämställdhetsfråga. Våld sågs som ett uttryck för den obalans maktförhållandet mellan 

könen kan skapa. Detta var ett uppvaknande som gick emot rådande sanningar som tidigare 
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visat på att männen som slår var psykiskt sjuka eller socialt utsatta, inte ”normala” män 

(Lundgren, 2004 s. 11).  

 

5.3 Forskning om Genus   

 

Forskaren och professorn Yvonne Hirdman har skrivit ett antal böcker som speglar kvinnors 

liv och villkor.  I boken Genus - om de stabilas föränderliga former ger hon en förståelse till 

kvinnans förutsättningar idag och förr. Hirdman (2001) beskriver bland annat de essentiella 

delar som ligger bakom kvinnans underordning.  Hirdman skriver i sin text Vad är 

kvinnohistoria (1999 s. 19) att kvinnas underordning skapas dels av att könen skiljs åt. 

Hirdman (1999 s.19) skriver även om vad hon kallar för ett genussystem. Vidare skriver hon 

skriver i sin bok Gösta och genusordningen (2007 s. 216) om vad hon kallar ett 

genuskontrakt. Genuskontraktet är som en överenskommelse eller underförstådda regler 

mellan manen och kvinnan.  

 
5.4 Forskning om Empowerment 

 

Askheim och Starrin (2007 s. 9-10) skriver i sin text att begreppet för många är svårt att helt 

begripa men att det för många har en positiv klang. Termen introducerades på allvar i USA 

under slutet av 1970. Empowerment används idag inom många olika organisationer och har 

ännu inte fått någon bra svensk översättning. Ett viktigt namn inom empowerment är Barbara 

Solomon som är en pionjär inom området och som synliggjorde kraften i empowerment 

genom sitt arbete mot förtrycket av grupper i fattiga bostadsområden. Några ord som bland 

annat förknippas med empowerment är makt, kraft, kompetens, självstyre och självtillit. 

Begreppet syftar till att belysa att alla människor är kompetenta till mycket om de ges rätt 

förutsättningar. Man talar även inom empowerment om människors lika värde och rättighet 

(a.a. s. 9-10). 

.  

 

5.5 Forskning kring Behandlingsmetoder för män  

 

Meningen med våld (2001) är skriven av Per Isdal och syftet med boken är att skapa en 

förståelse till våldet. Isdal arbetar som ledare, psykolog och terapeut vid ”Alternativ til Vold” 

(ATV) i Oslo där de arbetar med behandling av män. Han har i sitt arbete mött många hundra 
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män som i sitt liv har utövat våld och det är deras levnadshistorier som utgör underlag för 

boken. Boken är ett personligt ställningstagande och det som presenteras är Isdals erfarenheter 

och övertygelse..   

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
 
I vårt sökande efter en passande teori som kan förklara varför kvinnomisshandel existerar har 

vi förstått att det är väldigt svårt. Vi har inte kunnat hitta en heltäckande teori som förklarar 

problematiken och har därför valt att ta stöd i flera olika teorier som kan ge tänkbara 

förklaringar till kvinnomisshandel samt hur man arbetar med män som misshandlar och 

kvinnor som blivit utsatta.  De teorierna som vi redogör för nedan kommer vi senare i 

analysavsnittet att återkoppla till. Teorierna kommer att fungera som hjälpmedel för att förstå 

respondenternas svar. Pierre Bourdieu och Yvonne Hirdmans texter kommer främst användas 

i den första delen av analysen som ger tänkbara förklaringar till kvinnomisshandel. Eva 

Lundgrens teori om Normaliseringsprocessen används också för att ge en tänkbar förklaring 

till kvinnomisshandel men även för att förklara våldets framfart och utveckling. Per Isdals 

texter om alternativ till våld används i analysen för att förklara faktorer bakom 

kvinnomisshandel samt för att beskriva hur metoden alternativ till våld används i praktiken. 

Teorin empowerment i sig handlar inte om våld mot kvinnor men har i vår analys använts i 

avsnittet som handlar om tillgängliga insatser för kvinnor och ger en förklaring till hur man 

kan arbeta med våldsutsatta kvinnor. Strukturen för hur teorierna presenteras i det här 

avsnittet liknar till stor del ordningen för hur teorierna också presenteras och används i 

analysavsnittet.  

 

6.1 Bourdieus syn på manlig dominans 

 

När Pierre Bourdieu pratar om manlighet och om den varaktiga manliga dominansen 

använder han sig av sitt begrepp symboliskt våld. Detta våld är sällan fysiskt våld som är 

riktat mot någon. Det är ett symboliskt våld som överförs på människor genom föreställningar 

som ristas in i våra tankescheman och i våra kroppar. Det är alltså ett mjukt våld som varken 

känns eller syns av dess offer. Ett våld som utövas på symbolisk väg via kommunikation och 

kunskap (Bourdieu, 1999 s. 11). Det symboliska våldet och den manliga konstruktionen 

härstammar från den västerländska kulturen, den vita androcentriska världsbilden där mannen 

ses som norm. Inom den världsbilden är mannen det första, det överordnade och det 
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normgivande könet (a.a. s. 35). Den manliga tankestrukturen och kontrollen är så djupt 

förankrad att den inte behöver försvaras, den är naturlig, universell och självklar (Bourdieu, 

2000 s. 182).  

 

6.1.1 Könshabitus 

Bourdieu talar om habitus och om könshabitus som är ett system av dispositioner, det vill 

säga scheman, som tillåter en individ att tänka, handla och att orientera sig i den sociala 

världen. Schemat är ett resultat av våra erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och 

tänka som ristas in i våra kroppar och sinnen. Bourdieu (1999) menar att de här 

dispositionerna alltså är en detaljerad genomförd social uppfostrings- och utbildningsprocess 

av ”manligt” respektive ”kvinnligt” och det har gett mannen den bästa lotten (a.a. s. 11).  

 

Bourdieu menar att den befästa synen på manlighet och symboliskt våld reproduceras och 

ständigt återkommer och att detta beror på olika institutioner: familj, skola samt stat. Han 

menar även att könssocialiseringen börjar i ett väldigt tidigt skede. Familjeödet, skolan och 

staten gör att pojkar tränas till att behärska det offentliga rummet, maktens fält, de lär sig att ta 

kontroll och begrepp som heder, ära och berömmelse tilldelas pojkar.  Deras dispositioner, 

scheman, uppmuntras att ta form och utvecklas utifrån dessa begrepp och vinsten och priserna 

innebär en eller flera former av dominans (Bourdieu, 2000 s. 167). Då de dispositioner som 

människor utvecklar skapas utifrån den androcentriska världsbilden via familj, stat och skola 

där den manliga kontrollen är så djupt förankrad, leder det till att männens och kvinnornas 

ojämna sociala och kulturella positioner anses som naturliga (Bourdieu, 1999 s. 101-102). 

Han menar även att de här institutionerna hjälper till att stärka den manliga makten genom att 

de målar upp en dyster syn av kvinnor (a.a. s. 101). 

  
6.2 Genussystem 

 

I sin bok ”Genus- om det stabilas föränderliga former” skriver Yvonne Hirdman professor i 

kvinnohistoria om de tankar som hon arbetat fram under 15 års tid. Hon beskriver där sin syn 

på hur man kan förstå konstruktion av och vad som har skapat föreställningen om kvinnan och 

mannen.  

 

Hirdman (1999 s.19) skriver i sin text Vad är kvinnohistoria om begreppet genussystemet som 

är en ordning av kön. Hon skriver att varje människa föds och växer upp i ett genussystem 
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som redan definierat vad som är kvinnligt och manligt. Ser man samhället från ett 

fågelperspektiv så avtecknar sig genussystemet. Man ser vissa avlagringar och mönster av 

människor och deras verksamhet (a.a. s. 19) Hon menar att det är de redan gjutna formerna för 

”kvinna” och ”man” som bildar ett slags mönster som lätt kan kännas igen. Hon kallar det för 

genussystemets två logiker. Den första som är Dikotomin är isärhållandet av könen, manligt 

och kvinnligt hör inte ihop. Könen ska inte göra samma saker, kanske inte heller vara på 

samma platser. Pojkar ska inte gråta och flickorna får inte vara arga. Istället för att se könen 

som en enhet ska man alltså skilja dem åt. Den andra är Hierarkin som visar på mannen som 

norm, det mannen gör är det normala. I sin uppgift som normbärare visar mannen vad som är 

rätt och hur det ska gå till. Och det är dessa två logiker som Hirdman (a.a. s. 19) menar ligger 

bakom skapandet av den kvinnliga underordningen. Hirdman (2001 s. 66) visar på flertalet 

exempel från 1800-talets bondesamhälle som tydligt visar på dikotomin och hur könen väldigt 

starkt skildes åt ibland annat deras olika sysslor. Ett exempel handlar om mjölkning av kor 

som var kvinnornas uppgift, om det av någon andledning inte fanns någon kvinna som kunde 

mjölka kon vid något tillfälle fick korna kort och gott vara omjölkade, oberoende av hur 

många män som fanns på gården. Att mjölka kor var helt enkelt inte en manssyssla. ”Vi och 

dem” tänket är något som fortfarande finns kvar idag om än inte så starkt. Hirdman (2007 s 

11) tar ett exempel från sin andra bok Gösta och genusordningen som visar på segregationen 

mellan kvinnor och män och hur den lever kvar på arbetsmarknaden om en chef som frågar 

sina medarbetare (män) om hur det var med kvinnor kunde vi (männen) tänkas ha nytta av 

dem (kvinnorna).  

 

Något som Hirdman (2007 s. 216) även tar upp är vad hon kallar genuskontraktet mellan 

könen. Det är en slags tyst överenskommelse över hur mannen och kvinnan ska handla. 

Kontraktet är något som berättar hur kvinnan ska vara mot mannen och vice versa. Hon 

skriver också att även kvinnan omedvetet spär på och stärker kontraktet, och att det riskerar 

att resultera i en större segregation och hierarki.  

 

6.3 Normaliseringsprocessen 

 

En teori som ofta används för att beskriva våldets eskalering i en nära relation är 

Normaliseringsprocessen. Eva Lundgren (2004) beskriver i Våldets Normaliseringsprocess 

noggrant hur mannen använder Normaliseringsprocessen för att begränsa och krympa 
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kvinnans livsutrymme. Hon skriver även om vad det är som gör att kvinnan så lätt fastnar i 

den våldsamma relationen.  

 

Normaliseringsprocessen är en nedbrytningsprocess av kvinnan där mannens våldsutövning 

ökar och samtidigt upplevs som mer och mer normal. Våldet blir en del av vardagen för 

kvinnan och mannen (Lundgren, 2004 s. 13) 

 

Lundgren (2004, s. 26) skriver om vikten av att behålla kontrollen för mannen. Genom 

kontrollen kan mannen visa de gränser och regler som finns för kvinnan att rätta sig efter. För 

att uppnå total kontroll är en av mannens strategier isolering av kvinnan, isoleringen ökas 

gradvis och skalar allt eftersom bort alla bitar i kvinnans liv, förutom mannen. Hennes kontakt 

med vänner och familj minskas och hennes kontakt med omvärlden blir obefintlig. Till slut 

har mannen lyckats isolera kvinnan så att han är den enda referenspersonen hon har. Hon får 

aldrig någon input från någon annan om att våldet i deras relation inte är normalt. Kvinnan 

tror att allt är hennes fel och att hon är orsaken till att mannen slår (Lundgren, 2004 s. 54) 

Med mannens ökade kontroll kommer kvinnans minskade livsutrymme som tidigare nämndes. 

Gränserna för vad kvinnan kan acceptera förflyttas i och med den ökade kontrollen och 

upptrappningen av våldet. Den förut så starka och tydliga gränsen är nu svag och nästintill 

utsuddad (Lundgren, 2004 s. 50). Kvinnans strategi för att se på våldet som något positivt blir 

att se våldet som ett tecken på kärlek från mannens sida. Kvinnan får uppfattningen att det är 

henne det är fel på och att hon därför måste straffas och att det är mannen som får bära det 

tyngsta lasset. 

 

Två viktiga beståndsdelar i normaliseringsprocessen menare Lundgren (2004 s. 57) är 

dubbelheten och växlingen. Dubbelheten visar sig i växlingen mellan mannens hårda slaga 

och ömma smekningar. Efter våldet växlar mannen över till sin ömma sida, han hjälper henne, 

plåstrar henne försiktigt, är ledsen och urskuldande. Mannen blir en frälsare efter våldet, 

hennes räddare och att det är han som åsamkat kvinnan allt lidande skjuts åt sidan både för 

henne och för honom. Dessa två delar stärker kvinnans känslomässiga band till mannen. 

Mannen uppnår genom detta en långsiktig kontroll över kvinnan (Lundgren, 2004 s. 33) 
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6.4 Teori om Alternativ till Våld 

 

Per Isdal (2001 s. 191) menar att mannens våld har sitt ursprung i en personlig eller relationell 

vanmakt. Det kan röra sig om dålig självtillit, personlig osäkerhet eller litenhetskänsla. 

Relationell vanmakt menar han bland annat kan uppstå på grund av ett stelt 

förväntningssystem till relationer och hur kvinnor, de ”underordnade”, ska uppföra sig. 

Relationsvåldets funktion är att styra och kontrollera kvinnan inom ramarna för det 

maktssystem man befinner sig i, upprätthållande och stärkande av makt. Våldet i relationen 

kan fungera som ett stärkande av det egna självförtroendet som får mannen att känna sig som 

en viktig och betydelsefull person, en kontrast till hur mannen känner sig egentligen. Männen 

är sällan medvetna om den här självförstärkningen utan deras upplevelse är att det oftast är 

något fel på kvinnan (a.a. s. 192).  

 

När det handlar om behandling av sådan här problematik anser Isdal (2001 s. 192) att det 

viktigaste första steget är att synliggöra våldet, att hållningar och värdesystem måste 

tydliggöras och problemformuleras. Något som han anser är särskilt viktigt är att arbeta med 

ansvarsgörande av den som utövar våldet, att mannen förstår sitt ansvar. Hjälpmedel som kan 

vara viktiga i arbete med män är övningar kring färdigheter eftersom män med 

våldsproblematik kan behöva utveckla vissa färdigheter. Det kan röra sig om färdigheter som 

självkontroll, avslappning, självhävdelse och gränssättning. Alternativet till våld inom nära 

relationer är främst kommunikation, det vill säga att lära män att uttrycka egna och förstå 

andras tankar och känslor. Det är även att lära mannen motsatsen till våld så han lär sig att ge 

förståelse och stöd, visa tålamod, visa respekt och godta andras gränser och rättigheter (a.a. s. 

193).  

 

6.5 Empowerment 

 

I boken Empowerment i teori och praktik beskriver Askheim och Starrin (2007 s. 9) begreppet 

empowerment. De skriver att begreppet som utvecklades i USA bara växer och växer och blir 

allt mer populärt. Begreppet empowerment är ett slags ledord för många organisationer i deras 

verksamhet idag. Empowerment kan definieras som en process som ska möjliggöra för 

individer att få mera makt över beslut och åtgärder (a.a.  s. 9). Vidare skriver de att begreppet 

innehåller delar som människor gillar och vill ta till sig. Ordet power som står för makt, styrka 

och kraft speglar hur människor vill känna sig, nämligen starka, kraftfulla och att ha något att 
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säga till om. Vidare skriver de att begreppet kan föra tankarna till egenskaper som stolthet, 

delaktighet, egenkontroll och självstyre.  

 

Askheim och Starrin (2007 s. 12) skriver att en central del i empowermentbegreppet är att det 

betonar vikten av att stödja personer som befinner sig i en utsatt situation och att se på 

människor som aktörer som själva ”vet vart skon klämmer”. Vidare skriver de om en 

motsägelse vilken är att begreppet empowerment för många är svårt att förklara även då det är 

så populärt. Tengqvist (2007 s. 76) instämmer i det och menar att empowerment kan vara 

svårt att definiera. Hon beskriver dock de tillfällen då hon upplevt empowerment och att det 

har varit i möten med människor. Dessa möten har i sin tur lett till att hon istället sett 

möjligheter där hon innan såg svårigheter. Tengqvist (2007 s. 81) skriver om några centrala 

förhållningssätt i empowermentarbete. Dessa är att se alla människor som kapabla om de ges 

rätt förutsättningar, att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter samt att 

synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors lika värde 

och rättigheter.  

 

 

7. Analys 
 

7.1 Tänkbara orsaker bakom kvinnomisshandel 

 

När vi har pratat med våra intervjupersoner kring bakomliggande orsaker till 

kvinnomisshandel har de uttryckt att det inte är någon enkel fråga att svara på. Flera av de 

verksamheter vi har besökt har alla en uppfattning om att det kan vara olika faktorer som 

ligger bakom misshandeln och att faktorerna kan variera från person till person. 

 

Faktorer som tas upp av intervjupersonerna är bland annat att männen själva har varit utsatta 

för våld eller att de upplevt våld i sina familjer. En av intervjupersonerna menar dock att 

tidigare upplevelser av våld inte behöver vara en direkt orsak till att mannen själv väljer att ta 

till våld i en nära relation. Den här personen har även i sitt arbete upptäckt ett annat mönster 

bland män som tar till våld. Intervjupersonen menar i likhet med Isdal (2001 s. 193) att 

männen kan sakna vissa färdigheter och att de exempelvis inte vet hur de ska lösa konflikter. 

Han beskriver denna grupp av män som att de inte har upplevt konflikter hemma under sin 
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uppväxt och därför inte har lärt sig hur man hanterar dem. Intervjupersonen konkretiserar 

mönstret genom ett exempel: 

 
Mannen hamnar i en relation med en kvinna och i relationen uppstår konflikter av olika slag och 

då blir det ett samspel som blir helt galet därför att mannen oftast inte vet vad han ska göra. 

Mannen är så ovan vid den här situationen att han nästan upplever den som farlig, vilket kan 

resultera i våld (Intervjuperson 1). 

 

De problemområden som intervjupersonen menar att dessa män har svårt att behärska är 

problemlösning och kommunikation. Det här kan göra som exemplet visar att männen känner 

sig trängda och istället för att prata tar till våld. Vidare har intervjupersonen en erfarenhet att 

det här i kombination med föreställningar om manligt och kvinnligt och hur man behandlar 

varandra kan resultera i att män använder sig av våld.  

 

Per Isdal (2001 s. 192) pratar om förväntningssystem och det är flera intervjupersoner som 

också nämner att föreställningar och förväntningar på manligt och kvinnligt finns överallt i 

vårt samhälle och att det är någonting som påverkar. De flesta intervjupersoner vi träffat anser 

att bakomliggande orsaker till kvinnomisshandel bland annat beror på att man på olika sätt 

blir påverkad av samhället som man lever i. De tar upp media, kultur men även påverkan som 

sker genom familjetraditioner och genom umgängeskretsens kvinnosyn. En intervjuperson 

uttrycker det såhär: 

 
Man är en produkt av sitt samhäller som ger människor olika budskap om hur du ska förhålla dig 

när du upplever dig trängd eller när folk inte gör som du säger. /…/ Det jag ser är att samhället 

påverkar. Hur ska du vara som kvinna för att duga inför dig själv i spegeln? Hur ska du vara som 

man? Vem speglar du dig i? Det kan man ifrågasätta. Om du är en man som är väldigt mycket 

”macho” som går hem på marknaden, på krogarna och på klubbarna. Men vad ingår i 

”machorollen”? Är det att kunna ta för sig om man blir trängd till exempel. Är våld möjligt eller 

omöjligt överlag? Vi har män här som slåss på krogen, i krogkön eller på fotbollsplanen men som 

också har misshandlat sin partner. De säger att de vill fortsätta att vara en tuff ”machokille” och 

slåss på stan men att de vill sluta slå sin tjej. Går det? Det är sådan jättebra fråga som alla borde 

ställa sig. Om du har lärt dig att använda våld så finns det då inte risk att du kommer använda det i 

sådana situationer då du säger: aldrig i livet? (Intervjuperson 2). 

 

En annan intervjuperson pratar också om det här med föreställningar, om manligt och 

kvinnligt, och om hur man behandlar varandra. Personen menar att dessa föreställningar kring 
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mannens och kvinnans roll kan tolkas som att man nästan tillåter att mannen tar till våld. 

Samma intervjuperson menar att det fortfarande i viss mån lever kvar en föreställning om att 

kvinnan ska vara hemma och att det är mannen som har sista ordet. Att samhället har en 

påverkan som våra intervjupersoner upplever kan liknas med Pierre Bourdieus föreställning 

om den manliga dominansen och om hur den reproduceras i våra sociala strukturer (Bourdieu, 

1999 s. 47). Att föreställningarna om manligt och kvinnligt reproduceras tar även våra 

intervjupersoner upp. De talar om de sociala konstruktionerna som de menar inte förekommer 

i ett vakuum utan i ett större sammanhang, i en kontext där bland annat skolan har en roll som 

befäster könsmaktstrukturen. De har en uppfattning om att könssocialiseringen redan börjar i 

förskolan och fortsätter genom hela skolutbildningen. Såhär säger en intervjuperson:  

 
Men det är också såhär att männen tar sig rättigheter i vårt samhälle, det har de alltid gjort eller 

hur? De tar sig mer rättigheter än vad kvinnor gör. /…/ En pojke som bråkar på dagis sätter man 

mellan två tjejer för att de ska lugna ner honom. En tjej som vill hoppa, leka och inte sitta och 

pyssla hon är en pojkflicka eller hur? Vi har mycket med oss (Intervjuperson 6). 
 

Många av intervjupersonerna anser precis som Pierre Bourdieu (1999, s. 83) att skolan är ett 

redskap som skapar de tankekategorier som vi använder och med vilka vi uppfattar 

omvärlden. En intervjuperson menar att vi måste börja ifrågasätta det sätt som vi förhåller oss 

till kvinnor på många olika plan. Intervjupersonen menar att man ska börja i skolan, att skolan 

bör ha som uppgift att informera barnen om roller och om hur man förhåller sig som 

människa till varandra.  

 

Intervjupersonerna pratar om andra tänkbara bakomliggande orsaker till kvinnomisshandel. 

Många av de tar upp den dåliga kvinnosynen och hur den kan förmedlas på olika sätt. De har 

en erfarenhet av att den bland annat förmedlas genom familjen. De säger att föräldrarnas 

förhållningssätt till varandra och den bilden som de visar upp och förmedlar till sina barn om 

kvinnligt respektive manligt kan ha en stor påverkan. De talar om familjer där mannen är 

”herren på täppan” och där kvinnan befinner sig i någon slags underordning. En av 

intervjupersonerna har erfarenhet av att kvinnorna för husfridens skull finner sig i den här 

underordningen, och att bilden bland annat genom detta om vad som är typiskt manligt och 

kvinnligt förs över till barnet. Det här kan liknas vid tankegångar som Pierre Bourdieu (1999 

s. 11)  har om familjeödet och om hur det  symboliska våldet milt och omärkbart förs över till 

barnen. Detta kan även liknas med det som Hirdman (2007 s. 216) kallar för genuskontraktet 
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mellan könen. Hon skriver att genuskontraktet reproduceras då föräldrar visar hur en man och 

en kvinna ska vara för sina barn, kvinnan introducerar sin dotter och mannen introducerar 

sonen (Hirdman, 2007 s. 218). 

 

Ett vanligt svar som vi har upptäckt i vårt empiriska material som berör bakomliggande 

orsaker till kvinnomisshandel är att mannen har ett behov av makt och kontroll.  Några 

intervjupersoner har erfarenhet av det som Isdal (2001 s. 192) beskriver när han pratar om 

makt. Att mannen vill ha makten i relationen, att han vill kontrollera sin kvinna och att han 

vill vara den överordnade som bestämmer över kvinnan. Hirdmans (1999, s. 19) tankar kring 

hierarkin, där mannen ses som normen, ger en förståelse till varför mannen kan känna ett 

maktbehov. Vidare menar Hirdman att hierarkin har en betydande del till varför kvinnan är i 

underordning (a.a. s. 19). Såhär beskriver en intervjuperson sina tankar kring makt som 

bakomliggande faktor till kvinnomisshandel: 

 
Alltså misshandel överlag är ju ett maktövergrepp, det är ju en person som vill ha makt över den 

andra personen, det är ju där grunden ligger, och man kan ju få makt över människor på olika sätt, 

våld är ju ett sätt. /…/  Oftast handlar det om en människa som har ett stort behov att kontrollera 

och ett stort behov över att ha kontroll över en annan människa och kanske också kontroll över sitt 

eget liv (Intervjuperson 4). 

 

Enligt en av intervjupersonernas uppfattning är det ibland svårt att förklara för män att makt 

handlar om mer än bara det fysiska våld de utsätter sin partner för. Den här intervjupersonen 

har en erfarenhet av att våld för män definieras som fysiskt våld. Det personen menar är att 

män kan glömma bort att maktutövning kan ta sig andra former än endast fysiskt våld. Som 

exempel tar personen upp det psykiska, materiella och sexuella våldet. En annan 

intervjupersons erfarenhet av varför mannen använder våld är att han känner en maktlöshet 

över situationen. Vidare menar några intervjupersoner att våldet är mannens ”sista utväg” och 

att han tar till det för att han helt enkelt inte vet hur han annars skulle kunna hantera situation. 

Ännu en intervjuperson beskriver det på följande vis: 

 
I den enskilda lilla mannen tror jag att det är mycket känslan av maktlöshet (Intervjuperson 3).   
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7.2 Normaliseringsprocessen 

 

För att förstå och försöka förklara våldets framfart och beståndsdelar använder vi i vår uppsats 

Normaliseringsprocessen, en nedbrytningsprocess vilken bryter ned en innan ganska så 

”normal” bild av hur en relation ska se ut (Lundgren, 2004 s. 56).  Normaliseringsprocessen 

är något som har varit återkommande i vårt intervjumaterial. Samtliga intervjupersoner har 

talat om den här processen och beskrivit den utifrån både kvinnans och mannens perspektiv. 

En intervjuperson som arbetar med männen berättar att det kan vara svårt för mannen att 

förstå sitt ansvar och sin del i våldet. Intervjupersonen menar att det kan vara svårt för 

mannen att se allvaret och en helhetsbild då mannen inte alltid är medveten om det materiella, 

sexuella och psykiska våldet han eventuellt utsätter kvinnan för. Ofta är mannen mer 

fokuserad på det som han anser att kvinnan gör fel. Intervjupersonerna har sett mönster av det 

som även Per Isdal (2001 s. 192) beskriver, att mannen ofta skyller på kvinnan.  En 

intervjuperson uttrycker sig såhär: 

 
Män skyller direkt på situationen och kvinnan, det gör de nästan alltid. /…/ Mannen vill på något 

sätt tolka verkligheten och situationen till någonting som är värre, något som ger honom den här 

frustrationen och känslan av maktlöshet. De känner vanmakt och går man över gränsen vill man 

glömma bort det man har gjort. Då kommer bagatelliseringen in: jag bara knuffade henne. /…/ Det 

är nästan alltid kvinnan som på något sätt har förorsakat, medverkat till att det har blivit våld 

(Intervjuperson 1). 
 

En annan intervjupersons erfarenhet är att männen har många ursäkter för sitt beteende.  

Deras enda problem är att de har en fru som inte uppför sig och gör som hon är tillsagd. De 

har inte slagit henne utan hon har gått in i en dörr, ramlat på cykeln eller liknande 

förklaringar. När intervjupersonerna beskriver männens syn på våld i den här situationen så 

menar många intervjupersoner att det är få män som tycker att det är okej att använda våld. 

De anser som en intervjuperson uttryckte sig att män många gånger har ett batteri av 

försvarsmekanismer som går igång för att mildra skammen och skulden, på så vis legitimerar 

de våldet mot kvinnan. En annan strategi som intervjupersonerna har upptäckt att mannen 

använder sig av är bagatellisering av våldet, att mannen förminskar allvaret i våldet. En av 

intervjupersonerna beskriver att män ofta mår väldigt dåligt själva av våldet mot kvinnan och 

beskriver det såhär: 
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Det är ju inte så att du slår och mår som en prins. Det här är ju någonting som sker på grund av att 

man i regel mår dåligt av andra orsaker. /…/ Det här med att man slår och mår jättebra är sällsynt 

(Intervjuperson 2). 

 

Samma intervjuperson säger att i en relation där våld förekommer är båda parter förlorare, 

kvinnan för att hon blir slagen och mannen för att han slår.   

 

Vidare under våra intervjuer har personerna som vi träffat berättat om några andra strategier 

som mannen använder sig av, en är isolering av kvinnan vilket är ett resultat av mannens 

behov av makt och kontroll. En intervjuperson säger att kvinnan genom detta förlorar det hon 

egentligen behöver mest vilket är en sund feedback från andra i sin närhet. I likhet med det 

skriver Lundgren (2004 s. 54) att mannens kontrollbehov leder till en isolering av kvinnan, 

vilket i sin tur leder till att kvinnans familj och vänner allteftersom skalas bort. Detta uttrycks 

även av en annan intervjuperson  som säger att:  

 
Kvinnorna som lever i de här förhållandena blir ofta successivt avskärmade från vänner, släkt, 

familj och anhöriga så de får inga inputs, alltså de får inga andra perspektiv (Intervjuperson 4). 

  

Får man höra tillräckligt många gånger att man är dum i huvudet, så blir man dum i huvudet 

(Intervjuperson 6). 

 

En annan del i Normaliseringsprocessen som några av intervjupersonerna har sett hos mannen 

är hur han skiftar från att vara kall och våldsam till att byta över till att bli snäll och 

omtänksam. En av intervjupersonerna beskriver just detta och säger att mannen kanske säger 

dumma saker eller är våldsam men efter kommer ursäkterna och gråt och en försäkring om att 

det inte kommer hända igen. Men så händer det igen i lite större skala och så kommer 

förlåtelsen igen och i det här flyttar kvinnan gränserna utan att själv tänka på det. Detta kan 

liknas med det som Lundgren (2004 s. 33) kallar för dubbelheten. Mannen blir en frälsare 

efter våldet, hennes räddare och att det är han som åsamkat kvinnan allt lidande skjuts åt sidan 

både för henne och för honom.  Detta menar hon stärker kvinnans känslomässiga band till 

mannen. Mannen uppnår genom detta en långsiktig kontroll över kvinnan (a.a. s. 33). 

 

När intervjupersonerna pratar om Normaliseringsprocessen ur kvinnans perspektiv berättar 

personen att isoleringen och avskalningen av kvinnans nätverk gör att mannen blir hennes 
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enda referensperson. Detta bidrar till att kvinnans självbild successivt speglar mannens 

feedback. Intervjupersonen säger att kvinnan i början förstår att det inte är hennes fel men att 

hon efter ett tag tar på sig mer och tänker att det är mitt fel, det är jag som beter mig illa. 

Intervjupersonen beskriver det på följande vis: 

 
Första gången är hon med på att det här är inte mitt fel egentligen, men hon tar på sig det. Det är 

inte mitt fel och han lovar guld och gröna skogar. Det börjar så smått man har sina aningar man 

tänker någonting men vi förlåter vi har överseende och liksom bortförklarar det. Och sen så vävs 

man in i detta. /…/ Alltså det är jag som är överspänd, det är jag som reagerar konstigt, man har en 

ursäkt för hans beteende. Men ju längre det går, så har det ju gått så långt att man lägger skulden 

på sig själv, det är ju mitt fel att han beter sig så. Det är jag som är ful, slabbig, tjock, dålig morsa 

och alla de här dåliga ursäkterna han säger att hon är. Och hon ska vara tacksam att han fortfarande 

vill ha henne (Intervjuperson 6). 

 

En intervjuperson säger också att kvinnan mitt i förälskelsen kan vara svår att nå. Hon kan 

inte förstå varför vännerna inte gillar den här underbara mannen. Kvinnan tänker kanske att 

vännerna bara är avundsjuka och kan inte för sitt liv förstå att mannen någonsin skulle vilja 

göra henne illa. Intervjupersonen säger att en del kvinnor har berättat att de aldrig har blivit så 

uppvaktade av någon man innan och de får en massa gåvor, presenter och resor. 

Intervjupersonen beskriver det såhär: 

 
Han kanske kysser marken där hon går, alltså det är väldigt fantastiska romantiska härliga 

uppvaktningar (Intervjuperson 4). 

 
 
7.3 Insatser för den misshandlade kvinnan 

 

För kvinnan som är eller har blivit utsatt för våld i en nära relation finns det idag olika insatser 

tillgängliga. Här nedan vill vi redogöra för några av de insatser som finns. 

 

Inom varje kommun ska socialtjänsten kunna bistå en kvinna som är eller har blivit utsatt för 

våld i nära relation. Detta regleras i SoL i 11 kap 5 § SoL. De verksamheter som vi har 

intervjuat som arbetar med kvinnor som har blivit misshandlade omfattas inte av 

socialtjänsten. En intervjuperson berättar att detta bland annat innebär att de inte har någon 

anmälningsplikt. Kvinnorna som får stöd av verksamheten blir inte registrerade utan kan vara 

helt anonyma när de ringer eller kommer dit för samtal. En av intervjupersonerna har 
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erfarenhet av att den här anonymiteten kan vara väldigt viktig för kvinnorna. Intervjupersonen 

uttrycker det på följande vis: 

 
Men det finns massvis med små organisationer som gör ett jättejobb, för det är inte alla som vill bli 

registrerade och gå genom socialtjänsten. /…/ Om det kommer hit en kvinna och säger: jag har 

blivit misshandlad, så har jag ingen anmälningsplikt till polisen eller socialtjänsten. Men kommer 

du till en kurator så måste kuratorn göra en anmälan eftersom de tillhör socialtjänsten 

(Intervjuperson 4).  

 

Intervjupersonen uttrycker att ännu en trygghet för kvinnorna med anonymiteten är att fler 

kvinnor vågar söka hjälp, eftersom registrering avskräcker många kvinnor. 

 

Några av de intervjupersoner som vi har träffat arbetar på kvinnojourer. Den hjälp som de 

bland annat kan ge kvinnan är skyddat boende och hjälp att komma i kontakt med advokat, 

polis och sjukvård. De uppger att de egentligen kan hjälpa och stödja kvinnan med det mesta 

men att det största hindret för den utsatta kvinnan är att samla mod och kraft till att höra av sig 

från en första början. När kvinnan har tagit steget och kontaktat kvinnojouren kan personalen 

hjälpa henne genom sin verksamhet eller genom att referera henne vidare. Insatserna anpassas 

hela tiden efter kvinnans behov. En intervjuperson berättar om en insats som de kan bistå 

kvinnor med via kvinnojouren, denna insats är skyddat boende. Just på den här kvinnojouren 

har de ett skyddat kollektiv där 6 kvinnor kan bo med ett stort antal barn. De kan bo där cirka 

1 år och under tiden på kollektivet så får de en kontaktperson som följer dem under tiden de 

bor kvar.   

När en av intervjupersonerna beskriver kvinnojourens insatser så lyfter denne fram samtalet 

som en av de mest centrala delarna i deras verksamhet. Intervjupersonen berättar att samtalet i 

början kan liknas vid ett krissamtal då kvinnan ofta precis kommer från våldet och befinner 

sig i en stor kris. Hela hennes liv är ett kaos så samtalen koncentreras mycket till att stödja 

och stärka kvinnan. När kvinnan har fått lite mer kraft är det vanligt att samtalen blir mer 

inriktade på hjälp till självhjälp. Kvinnan ska förses med verktyg så att hon kan stärka sin 

självkänsla och sitt självförtroende. Ett viktigt ledord i samtalen menar intervjupersonen är 

empowerment. Då kvinnan ofta har blivit så nedtryckt och förminskad i relationen tycker 

personen att det är viktigt att ge henne den hjälpen så att hon successivt kan bygga upp och vidga 

sitt livsutrymme igen. Precis som Askheim och Starrin (2007 s. 9) skriver kan empowerment 
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liknas vid ett verktyg som syftar till att hjälpa människan att ta tillbaka kontrollen och makten 

över sitt eget liv. 

En annan hjälp som samma kvinnojour erbjuder och ser som en viktig del i verksamheten är 

att stötta kvinnornas barn. De arbetar med barnen utifrån Trappan-modellen som utvecklades 

på initiativ från Rädda barnen under slutet av 1990-talet. Modellen används för krissamtal 

med barn som upplevt våld mellan föräldrar.  

 

Kvinnorna som har varit och är i kontakt med kvinnojouren är alltid välkomna tillbaka till 

verksamheten oavsett anledning. En intervjuperson säger att de alltid har dörrarna öppna för 

kvinnorna och personen upplever detta vara trygghet för kvinnan.  Intervjupersonen säger 

följande: 

 
Ja det finns de som hör av sig en gång om året för att bara prata av sig eller en gång i halvåret för 

att vi kan historien, deras historia och för att det är okomplicerat (Intervjuperson 4). 

 

 

7.4 Insatser för våldsutövande  män 

 

I ett försök att fånga de insatser som finns tillgängliga för männen har vi träffat personer som 

arbetar nära dem. Vi har träffat personer som arbetar med männen både inom socialtjänsten 

och utanför. 

 

Några av de intervjupersoner vi har träffat arbetar med män som på frivillig väg söker sig till 

deras verksamhet. Deras erfarenhet till varför männen söker sig till insatserna liknar varandra. 

De menar att mannen söker hjälp då våldet i någon mening blir offentligt och att offentlighet 

är en bra motivation. Exempel på det kan vara att mannen blir polisanmäld, att kvinnan börjar 

tala om att lämna relationen, att barnen börjar prata i skolan, att grannarna börjar förstå vad 

som händer och så vidare. Samma intervjuperson har i sitt arbete med män märkt att just 

kvinnan kan vara den viktigaste motivationen till en förändring.  

 
Det är nästan alltid kvinnan som på något sätt signalerar att nu är det slut. Det kan vara en kvinna 

som just blivit slagen för första gången som säger nej nej nej, detta händer inte igen. Eller så kan 

det vara en kvinna som efter 14 år ändrar på sitt beteende och förhållningssätt till mannen så att 
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han förstår att nu är det kört. Då kanske mannen tar kontakt eller så tar kvinnan kontakt med någon 

myndighet (Intervjuperson 1). 

 

Båda intervjupersonerna anser att det kan finnas mängder med yttre motivationer för män men 

för att en förändring ska ske måste det vara ett inre beslut att man verkligen bestämmer sig för 

en förändring.  

 

En intervjuperson som arbetar inom socialtjänsten berättar om den modell som de arbetar 

efter. Modellen har 6 dimensioner som intervjupersonen upplever att männen behöver 

utveckla och reflektera över. Dimensionerna är kunskap, insikt, motivation, säkerhet, ansvar 

och framtid.  Dimensionerna de arbetar med anpassas efter mannens behov. Intervjupersonen 

berättar att metoden är en kombination av flera metoder. Bland annat är delar hämtade från 

Norge och Alternativ till våld där man i behandlingen försöker visa att mannen har kontroll 

och att han bär ansvar för våldet mot kvinnan (Isdal, 2001 s. 192).  

 

Samma intervjuperson säger att det inte finns någon bestämd tidsram för arbetet utan att de 

arbetar tills det känns bra och har nått ett resultat och att männen alltid är välkomna att söka 

sig tillbaka till verksamheten.   

 

En annan verksamhet som vi har varit i kontakt med hör inte till socialtjänsten. 

Intervjupersonen berättar att de män som besöker verksamheten inte journalförs och kan vara 

anonyma. De arbetar med män som har denna våldsproblematik genom såväl korta som långa 

samtalskontakter. Behandlingen av männen startar med en introduktion där syftet med 

behandlingen klargörs. Ett genomgående ord i behandlingen är motivation där personalen 

klargör att en förändring är fullt möjlig. En förutsättning för det menar intervjupersonen är att 

mannen själv är motiverad att förändra sitt våldsamma och kränkande beteende. Även den här 

intervjupersonen betonar mannens ansvar oavsett bakgrund och uttrycker sig på följande vis: 
 

Det finns förklaringar som syftar till att skulden inte ska kännas så eländig som den kanske gör. 

Men vi köper inga sådana förklaringsmodeller, man får ta ansvar för det man gör oavsett om man 

tycker att hustrun eller partnern är en eländig människa som gör både det ena och det andra 

(Intervjuperson 2). 

 

För att lägga tillbaka ansvaret på männen arbetar de inom verksamheten efter vissa punkter, 

punkter som även Isdal (2001, s.193) anser vara viktiga i behandlingen. Dessa punkter är en 
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beskrivning av våldet, att ta ansvar för våldet, alternativa handlingsmönster, att se ett 

sammanhang, att förstå effekten av att vara våldsam och slutligen att ”reparera”. 

Intervjupersonen berättar att de anpassar arbetet efter varje enskild mans behov. Vidare säger 

denne person att det kan röra sig om allt från en dålig kvinnosyn, jobbig barndom, att mannen 

i någon mening tror sig vara överordnad kvinnan och så vidare. Oavsett vad det är måste 

mannen ta reda på vad det är som stämmer för honom. 

 

I den här verksamheten där störst fokus läggs på behandling för män så arbetar man även med 

kvinnan. Ett krav för att mannen ska kunna fortsätta behandlingen är att man upprättar ett 

partnerkontrakt. Kontraktet är ett brev som skickas ut till kvinnan och syftar till att få hennes 

perspektiv på problematiken samt till att referera henne till verksamheter där hon kan få stöd.  

 

Inte heller den här verksamheten har någon bestämd tidsram för sitt arbete med männen. 

Intervjupersonen berättar att sista stationen på behandlingen är att mannen även till sin partner 

måste ta på sig ansvaret för det våld han har utövat. Tillsammans med behandling och 

efterträffar så kan behandlingen pågå mellan cirka 1 till 2 år. Intervjupersonen berättar även 

att männen alltid är välkomna att ta kontakt igen om det uppstår problem.  

 

Utöver de verksamheter som har beskrivits ovan så finns det ytterligare en som vi har varit i 

kontakt med som arbetar med män som har misshandlat kvinnor. Deras arbete skiljer sig då 

männen dem träffar är dömda till den här insatsen som de handhar.  Den här intervjupersonen 

har en erfarenhet av att männens uppvaknande kan ske när de hamnar i häktet, personen 

uttrycker det såhär: 

 
När mannen börjar göra självreflektion, då finns hoppet. Och som sagt vi träffar de som har varit 

häktade och där händer det mycket (Intervjuperson 3). 
 

Intervjupersonen beskriver att programmet omfattar 27 gruppträffar och att man träffas två 

gånger i veckan. Programmet innefattar 9 teman, några exempel på dessa teman är icke-våld, 

respekt, sexuell respekt, partnerskap och ansvarsfullt föräldraskap. Även den här 

intervjupersonen belyser vikten av att arbeta med motivation, att männen ska känna en vilja 

till förändring. I likhet med tidigare nämnda verksamheter syftar programmet till mannens 

förståelse och ansvar för det våld han utsätter sin partner för. Precis så som Isdal (2001, s. 

193) anser att det är viktigt att lära mannen motsatsen till våld har den här behandlingen som 
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mål att lära mannen alternativa handlingssätt för att han ska kunna sluta använda våld och 

kontrollerande beteende. Som en del av programmet tas även kontakt med mannens 

partner/före detta partner. Efter det att programmet är avslutat så kommer det även till 4 till 6 

enskilda uppföljningsträffar.  

 
7.5 Hur insatserna upplevs av den utsatta kvinnan 

 
En av de intervjupersoner som vi har pratat med har självupplevda erfarenheter av att leva i en 

relation där det förekommit våld. Hon har många tankar kring insatserna som finns 

tillgängliga för kvinnan. Hon säger att då, för 15 år sedan när hon blev misshandlad kände 

hon inte alls till några insatser. Hon kände sig väldigt ensam och hade ingenstans att vända 

sig. Hon säger såhär: 

 
Varför jag stannade, jag hade ju ingenstans att ta vägen, det fanns ju inga kvinnojourer, inga 

kompisar eller föräldrar som kunde stötta (Intervjuperson  5). 

  

En annan anledning som kvinnan uppger till att hon stannade i relationen, är för att så som 

hon själv uttrycker det, blev hjärntvättad av mannen. Detta kan liknas med det Lundgren 

(2004 s. 13) skriver om normaliseringsprocessen och att den är en nedbrytningsprocess av 

kvinnan där våldet blir en del av vardagen. 

 

Kvinnan ser en problematik i att vissa hjälpinsatser begränsas på grund av resurser. Hon har 

själv mött hinder från socialtjänsten då hon varit i behov av stöd. Hon berättar vidare om hur 

hon har blivit mottagen av polis och sjukvård och uttrycker att hon har både positiva och 

negativa erfarenheter från dessa möten. Generellt så är kvinnan positivt inställd till hur 

polisen och sjukvården har bemött henne men berättar om ett tillfälle då hennes situation 

förlöjligades av två poliser. Vid det tillfället då hon berättade för poliserna om det inträffade 

fick hon en känsla av att hon inte blev betrodd. Hon berättar att hon tycker att det är otroligt 

viktigt att polisen och sjukvården tar kvinnomisshandel på allvar. Hon menar att kvinnor i den 

här utsatta situationen redan är tillräckligt illa däran och att ytterligare motstånd, som 

exempelvis tvivel, från samhället och myndigheter kan förvärra kvinnans situation. Misstron 

menar hon kan resultera i att kvinnor inte förmår sig att söka hjälp. Hon pratar dessutom om 

det psykiska illamåendet som det här kan resultera i. Hon säger:  
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De vet inte vilka symtom man får inne i sin själ heller, det tänker de inte på. Det är de symtomen 

som är störst (Intervjuperson 5). 

 

Kvinnan säger att insatserna idag har blivit många fler. Hon tycker dock att det borde finnas 

en kvinnojour i varje kommun oberoende av storlek. Hennes uppfattning är att 

tillgängligheten till kvinnojourer är mer åtkomlig i större städer än i små. En annan sak som 

kvinnan belyser är det stöd som idag går att hitta via Internet. Slutligen tycker hon att det är 

bra att det finns olika forum där kvinnor som har blivit utsatta för våld kan träffas och prata. 

Kvinnan själv arbetar för att stödja andra kvinnor som utsätts för misshandel. Hon har idag 

och sedan 10 år tillbaka haft ett forum på Internet dit kvinnor i liknande situation kan mötas 

och utbyta erfarenheter.  

 

7.6 Hur insatserna för utsatta kvinnor upplevs av socialarbetare 

 

Överlag så har de intervjupersoner som vi har träffat uttryckt att de tycker att insatserna som 

finns för kvinnor idag är bra. Men de flesta anser även att det finns olika delar som man 

behöver arbeta mer på.  

 

Flera av de intervjupersoner som arbetar med kvinnorna anser att insatserna som finns för 

kvinnorna är relativt lättillgängliga. En intervjuperson berättar att kvinnojourens verksamhet 

exempelvis går ut på att informera i samhället om vad de gör och att de finns. Vidare säger 

intervjupersonen att kvinnan kan hitta till verksamheten om hon söker via Internet eller 

telefonkatalogen. Flera intervjupersoner är av den uppfattningen att många känner till 

kvinnojouren eftersom det är en verksamhet som har bedrivits sedan en relativt lång tid 

tillbaka och att verksamheten finns tillgänglig runt om i hela landet.  

 

Att insatserna ger kvinnorna stöd kan speglas i det flera intervjupersoner säger om kvinnans 

liv efter misshandeln. En intervjuperson har erfarenhet av att kvinnorna i de allra flesta fall 

mår mycket bättre och har med hjälp av olika insatser kunnat ta sig vidare i livet. En annan 

intervjuperson har liknande erfarenhet. Intervjupersonen säger följande: 

 
Jag har inte hört någon säga att de skulle ha stannat eller så. Utan alla är jätteglada att de har tagit 

sig ifrån (Intervjuperson 4). 
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En annan intervjuperson säger såhär: 

 
Det kan ta olika lång tid och det är naturligtvis olika jobbigt. Ibland är det bara jobbigt och stökigt 

och man slår huvudet blodigt. Men det blir bra tillslut. För de allra flesta blir det bra tillslut 

(Intervjuperson 6). 

 

När vi kommer till områden som det behöver arbetas mer på har en intervjuperson som 

arbetar främst med männen en tanke om vad som skulle kunna utvecklas när det gäller 

insatser för kvinnor. Intervjupersonen anser att det som möjligen saknas är traumabehandling 

för kvinnor som blir slagna. Personen menar att för en kvinna som blir våldsutsatt sätter det 

sig spår i själen och att det därför ska finnas en behandling anpassad för det här. Många av 

intervjupersonerna uttrycker en frustration över bostadsbristen för kvinnorna. Tidigare i 

uppsatsen nämns insatsen skyddat boende. En intervjuperson berättar att tanken från början är 

att kvinnan ska bo i kollektivet i cirka 3 månader. Men delvis på grund av bostadsbristen kan 

kvinnan vara tvungen att stanna i det skyddade boendet i upp till 1 år. Detta ser flera 

intervjupersoner som ett stort problem då kvinnan genom detta inte kan gå vidare och skapa 

sig ett nytt liv. Att det borde finnas mer bostäder till våldsutsatta kvinnor är samtliga eniga 

om. En intervjuperson uttrycker det såhär: 

 
Ja vad gör man, folk kan ju inte bo under parkbänkar. Det är ju ett jätteproblem. /…/ Alltså där 

borde det ju hända någonting (Intervjuperson 4). 

 

Flera intervjupersoner uttrycker även en frustration kring rättsväsendet och att processen kan 

bli långdragen. En av intervjupersonerna tar även upp den kvinnliga underordningen i 

samhället som Hirdman (1999 s.19) talar om. Intervjupersonen menar att samhällets signaler 

till kvinnan visas tydligt bland annat i rättsväsendet. Många intervjupersoner skulle på den här 

punkten vilja se en förändring. Intervjupersonen uttrycker att det låga straff som 

kvinnomisshandel, våldtäkt och liknande brott leder till gör att kvinnorna frågar sig om det är 

lönt att anmäla. Eftersom kvinnan ofta upplever att det ändå inte leder till något och att 

mannen kanske får sitta inne en månad och efter det kommer ut och letar upp kvinnan igen. 

En intervjuperson uttrycker sig på följande vis: 
 

För att fortfarande idag så får du mer böter eller fängelse för ett ekonomiskt brott än du får om du 

slår halvt ihjäl en kvinna och samtidigt våldtar henne och samtidigt kanske har utsatt henne för tio 

år av grov psykisk misshandel /…/ Så det är lite det här vad skickar samhället för signal vad 



 40

skickar dem, alltså rättegångssystemet för signaler till oss kvinnor, är det lönt? (Intervjuperson 

4).  

 

7.7 Hur insatserna för våldsutövande män upplevs av socialarbetare 

 
De flesta av våra intervjupersoner som arbetar med männen anser att de insatser som finns för 

män är lättillgängliga och synliga ute i samhället. De anser att de finns representerade på 

många olika ställen som exempelvis hos socialtjänsten, polisen, vårdcentralen, apoteket etc. 

Samtliga av våra intervjupersoner är överens om att hjälp finns att få om man önskar.  

 

En verksamhet som står utanför socialtjänsten som vi har besökt har utvärderats. Där är man 

säker på att insatserna som erbjuds påverkar männen positivt. Det har enligt utvärderingen 

skett en förändring i mäns fysiska våld som är riktat mot kvinnor efter det att de har avslutat 

behandling. Av de män som avslutat behandling var det 16 % som hade använt sig av fysiskt 

våld igen. Resultatet visas i diagrammet nedan.  

 

 
Figur. Svar på om män efter behandling har använt fysiskt våld (Kriscentrum för Män, 2009 s. 13). 

 

Intervjupersonen som arbetar med männen inom socialtjänsten har också positiva erfarenheter 

av det stöd de erbjuder män. Personen säger att männen uttryckt att de känner sig förstådda. 

Männen har även sagt att de uppskattar att någon säger ifrån och för många blir det här en 

aha-upplevelse, de ändrar perspektiv. Detta tror intervjupersonen gör jättemycket.  
 

Det behandlingsprogram som män kan dömas till har ännu inte utvärderats i Sverige då det är 

relativt nytt. Däremot har det utvärderats i USA där det ursprungligen kommer ifrån och där 

har resultaten varit goda. Intervjupersonen har ändå i sitt arbete med män märkt positiva 
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förändringar bland annat genom att vissa av männens partners har uttryckt att männen har 

blivit lugnare och lyssnar bättre.   

 

Då det kommer till områden som skulle kunna utökas för männen säger en intervjuperson att 

det borde finnas flera insatser för män. Intervjupersonen uttrycker att det är jätteviktigt att det 

finns många insatser för kvinnor också men att man inte kommer långt om man inte tar reda 

på männens historia och hjälper de också. En annan intervjuperson nämner bostadsfrågan 

även när det kommer till insatser för män. Den här personen skulle vilja se att man har 

tillgång till lägenheter för män. Att man flyttar på mannen istället för att flytta kvinnorna och 

barnen. Samtidigt ser personen även en problematik med det här och säger: 

 
Men då kommer verkligheten in. Det är många fler kvinnor som behöver den typen av skydd. 

Dessutom flyttar man en man som misshandlar till ett skyddat boende så kan han alltid gå tillbaka 

och hitta barnen och kvinnan (Intervjuperson 1). 

 

En av intervjupersonerna ser ett stort behov av ett mer upplysande och förebyggande arbete. 

Samma intervjuperson menar att förändringar borde ske i skolan, att man där tidigt behöver 

börja prata om hur man förhåller sig till varandra. Personen menar i likhet med Bourdieu 

(2000 s. 167) att skolan har en stor påverkan.  

 

En intervjuperson menar även att det är en brist på verksamheter dit män med våldsbeteende 

kan vända sig runt om i landet. Personen tycker att de insatser som finns är bra men att det 

inte är tillräckligt många kommuner runt om i Sverige som erbjuder dem. Även de 

verksamheter som arbetar med kvinnorna pratar om tillgängligheten till insatser för män. De 

är överens om att det finns hjälp att få för män som misshandlar. Dock ser de en stor 

problematik som de erfarit många gånger, att det är få män som erkänner att de har 

misshandlat sin partner. En intervjuperson uttrycker det på följande vis: 

 
Men i alla fall vet jag såhär, för männen som erkänner att de har ett problem, att de har slagit sin 

fru, sin sambo eller sin flickvän så finns det hjälp att få. Problemet är det att det inte är så många 

som erkänner eftersom de anser att de inte har något problem. /…/ Bara en gång har jag hört en 

man som har erkänt att han har slagit sin fru i en rättegång, och jag har varit på väldigt många 

rättegångar (Intervjuperson 6). 
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8. Sammanfattning av analys 

 

Vilka som är de bakomliggande faktorerna till kvinnomisshandel är inte en enkel fråga att 

svara på. Det som har framkommit av vårt empiriska material samt av litteraturen är att det 

kan bero på många olika faktorer. Några av de faktorer som tas upp är dålig kvinnosyn, 

samhällspåverkan, uppväxt, föreställningar om kvinnligt och manligt, tidigare upplevda 

erfarenheter av våld etc. Det framkommer att samhället har en stor påverkan på hur 

genussystem reproduceras. Bland annat genom vad barn lär sig och vilka roller de tilldelas i 

skolan och familjen. Makt är en bakomliggande faktor som är återkommande när man pratar 

om kvinnomisshandel. Det finns tankar om att mannen vill ha makten i relationen, att han vill 

kontrollera sin kvinna och att han vill vara den överordnade och såhär har det sett ut under en 

lång tid. Det har framkommit att det kan vara svårt för mannen att förstå sin del och ansvar i 

misshandeln. Också att det kan vara svårt att få mannen att förstå att hans förhållningssätt till 

kvinnan inte är ok då han många gånger kan vara av uppfattningen att det är kvinnan som 

handlat fel.  

 

Det finns många olika insatser för den misshandlade kvinnan. Utöver hjälp som man kan få 

via socialtjänsten så är en av de vanligaste verksamheterna som erbjuder insatser 

kvinnojouren. De erbjuder bland annat hjälp i form av skyddat boende och samtal. En positiv 

del för kvinnorna med kvinnojourer är att de tillåts vara anonyma och att insatserna anpassas 

efter kvinnans behov. En vanlig metod som kvinnojourer använder sig av i samtal med 

kvinnorna är empowerment, en metod som ska stärka människan (Askheim och Starrin, 2007 

s.9). Kvinnorna är alltid välkomna att komma tillbaka till kvinnojouren om de behöver 

ytterligare hjälp vilket är en stor trygghet.  

 

För män som misshandlar kvinnor finns olika hjälp att få både inom och utanför 

socialtjänsten. Ett krav som de flesta insatserna ställer på männen är att han ska vara 

motiverad samt att kvinnan får ta del av hans behandling. Behandlingen som erbjuds män är 

främst i form av samtal både enskilda och i grupp. Det finns olika modeller man arbetar efter 

men många verksamheter har hämtat inspiration från Alternativ till våld. En stor del i samtliga 

behandlingar är att mannen ska ta ansvar för sitt våld. Det finns alltid hjälp för män att få så 

länge de vill göra någonting åt sin problematik. Männen är också alltid välkomna tillbaka till 

verksamheterna om de behöver ytterligare stöd.  
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Kvinnan med självupplevda erfarenheter av misshandel har en uppfattning om att insatserna 

för våldsutsatta kvinnor har förbättrats under åren. Hon tycker idag att det finns bra hjälp för 

kvinnor som har blivit utsatta för våld men att det borde finnas ännu fler kvinnojourer. Hon 

lyfter fram kvinnomisshandel som en viktig samhällsfråga och tycker att det är viktigt att 

sjukvård och polis bemöter dessa kvinnor med respekt.  

 

Intervjupersonerna som arbetar med våldutsatta kvinnor är överens om två saker. Dels tycker 

de att rättsprocessen är för långsam, vilket de anser kan leda till att kvinnor inte tycker det är 

någon mening att anmäla. Det andra problemet som de ser är bostadsbristen då detta hindrar 

kvinnor att gå vidare med sina liv efter misshandeln.  

 

Intervjupersonerna som arbetar med män som misshandlar kvinnor tycker generellt att 

insatserna är lättillgängliga och bra men att det finns brister som behöver förbättras. Det 

framkommer att män behöver mer insatser för att det är viktigt att man hjälper dem också och 

tar del av deras historia. En annan sak som man skulle vilja se mer av är även bostäder för 

män så att barnen och kvinnorna inte ska behöva flytta. Intervjupersonerna anser även att det 

behövs mer förebyggande arbete och ännu fler verksamheter som riktar sig till män.  
 

9. Avslutande diskussion 

 
Det har under arbetets gång väckts många tankar och funderingar inom oss. En sak som vi har 

belyst i arbetet och som vi har funderat mycket på är konstruktionen av kön. Vi har frågat oss 

varför det fortfarande idag är en stor problematik vilket vi anser att vi dels har fått svar på. 

Det vi däremot fortfarande funderar mycket kring är om det finns något slut på den här sociala 

konstruktionen? Vi har under tiden för uppsatsen upptäckt hur vår medvetenhet om detta ökat. 

Faktorerna bakom vad som upplevs manligt och kvinnligt är så många och genomsyrar en stor 

del av vårt samhälle. Att dessa föreställningar om vad som upplevs vara manligt och kvinnligt 

ständigt reproduceras gör att vi frågar oss hur mönstret ska kunna brytas, och om det kan 

brytas?  Något som vi tror skulle kunna vara en viktig del i att bryta könsmönstret är att 

människor blir mer medvetna om det och hur det påverkar oss. I och med att vi har förstått att 

den här sociala konstruktionen skapar ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män så är vi 

av den uppfattningen att en förändring borde ske.  Vi anser precis som några intervjupersoner 
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har uttryckt att skolan borde ta en del av ansvaret för vilka signaler man sänder ut om manligt 

och kvinnligt. Skolväsendet är något som är en stor del av människan. Det är något som man 

oftast kontinuerligt är i kontakt med under sin uppväxt och som är med och formar individens 

föreställningar. 

 

Det har varit intressant att få fördjupa sig i några av de insatser som finns tillgängliga för 

kvinnor och män idag. Vår uppfattning är att de insatser som finns är bra och att de människor 

som arbetar för att få stopp på den här problematiken gör ett väldigt bra jobb. Vi har sett att 

det finns många mindre organisationer som gör ett jättejobb. Men just att de gör ett jättejobb 

kan vi även se en möjlig risk med. Kan det vara så att socialtjänsten utnyttjar detta? Med det 

menar vi att det finns en fara i att socialtjänsten lägger över en del av deras ansvar på dessa 

mindre organisationer.  Med det vill vi inte ha sagt att de mindre organisationerna ska sluta 

bedriva sitt goda arbete utan att det är viktigt att socialtjänsten fortsätter att verka för den här 

problematiken.  

 

I vårt möte med intervjupersonerna har flera uttryckt ett missnöje över hur de utsatta 

kvinnorna möts av samhället. Den kvinnan som själv upplevt våld i en nära relation berättade 

för oss om hur hon mottagits på dåligt sätt när hon var i störst behov av hjälp. Detta gör oss 

väldigt arga eftersom det borde vara en självklarhet att möta utsatta människor med respekt. 

Det finns många konsekvenser av ett sådant bemötande, vi tror att det kan hindra människor 

från att söka hjälp. Men det som är mest beklagligt är att man genom detta sparkar på någon 

som redan ligger, och förvärrar deras psykiska illamående. De människor som arbetar nära 

kvinnorna och då tänker vi framförallt på socialtjänst, polis och sjukvård bör se bemötande av 

den här gruppen som en stor och viktig del i deras professionalitet. Det som vi tror kan främja 

ett gott bemötande är mer kunskap och utbildning men framförallt medmänsklighet.  

 

Hur man bemöter män som har en våldsproblematik och som har misshandlat kvinnor anser vi 

också vara viktigt. Något som har varit återkommande är att männen måste vara motiverade 

för att uppnå ett gott behandlingsresultat. Flera intervjupersoner uttryckte att den största 

motivationen måste komma inifrån mannen men vi tror att den motivationen kan påverkas av 

hur han blir bemött av människor som arbetar med det här. Vi tror även att det är viktigt att 

möta mannen med respekt. Vi har en tanke om att det aldrig är lätt att erkänna när man har 

gjort fel men tror samtidigt att det är måste för att man ska kunna förändra sitt beteende. 

Därför tror vi att det kan vara viktigt att männen blir bra bemötta när de tar initiativ till en 
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förändring. Vi förstår att det ibland kan vara svårt men vi tror även att ett fördomsfritt 

bemötande kan resultera i att fler män söker hjälp.   

 

I vårt empiriska material har vi upptäckt något som vi anser kan vara en motsägelse. Flera 

intervjupersoner har en tanke om att mannen många gånger kan ha svårt att se sin del av 

ansvaret i våldet. Men vi har samtidigt fått höra att mannen ofta är medveten om att våldet 

mot kvinnan inte är ok. Hur kan man tolka det här? Så som vi ser det kan det tolkas på olika 

sätt. Ett sätt som det kan tolkas på är: hur kan mannen vara medveten om att våldet mot 

kvinnan inte är ok men samtidigt ha svårt att se sitt ansvar i situationen? En annan tolkning är 

att mannen är medveten om att våldet mot kvinnan inte är ok men att han har svårt att se sin 

del av ansvaret eftersom han anser att kvinnan på olika sätt provocerar fram det.  
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