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Men’s violence towards women in intimate relationships is an established social problem and 
the police reports on violence are increasing steadily. In 2008, police reported 26 000 cases of 
violence against women, and in 19 100 of them the man and the woman knew each other. 
Social Services Act establishes the municipality's responsibility towards women and children 
who witness domestic violence at home and that they receive the support and the help they 
need. However, social services have been criticized that individual cases within the work with 
female victims of violence are influenced differently depending on the officer you meet. 
Social workers approach to violence in turn affects how a case about a female as a victim of 
violence is dealt with, also the amount of support, efforts and help given. The purpose of this 
study is twofold. I'm going to study how the theoretical explanatory models of men's violence 
towards women in intimate relationship is used in social service work with female victims of 
violence in X-town, Skåne County. I will also examine the impact that different explanatory 
models may contribute. For the study I chose a qualitative method with semi-structured 
interviews that were conducted with five social workers who in their professional role and 
work encounter female victims of violence, men that exercise violence, and children who 
have witnessed domestic violence. To understand men's violence towards women, in my 
theoretical starting points I have chosen to use an individual-psychological, powerlessness - 
and gender-power theoretical perspective. In conclusion, the study shows that the 
municipality in X town offers efforts to females that are victims of violence, which provide 
women protection, support, and the help they need. The men that exercise violence are offered 
talking sessions. A talking session is also the most common effort for children who witness 
domestic violence. Further investigation shows that there is good cooperation with internal 
and external stakeholders in the municipality. However, the study has shown that an exam in 
Social Studies is not sufficient in working with men’s violence towards women and children. 
The different approaches to violence taken by social workers have emerged and this shows 
that the municipality is governed more by the Social Services Act and that the efforts are not 
being affected by the approaches towards violence taken by the individual social worker. 
 
 
Keyword: domestic violence, social services, municipal efforts. 
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Inledning 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem som påverkar 

kvinnors hela livssituation. Våldet riktas mot alla slags kvinnor, oberoende ålder eller 

samhällsklass, och är ett av de största hoten mot kvinnors trygghet och hälsa. Våldet är en 

rättighetsfråga och en statlig angelägenhet som, förutom att skydda våldsutsatta kvinnor, ska 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Myndigheter har likväl ett stort ansvar för att 

erbjuda kvinnor stöd. Förutom myndigheters särskilda ansvarsområden, har de också ett 

gemensamt ansvar att ge en våldsutsatt kvinna det skydd, stöd och den hjälp hon har rätt till 

vilket kräver en bra samverkan myndigheter emellan. Det inbegriper också att alla 

yrkeskategorier som möter våldsutsatta kvinnor ska ha kunskap om våldets omfattning och 

dess konsekvenser. Ett bra bemötande kan vara avgörande om kvinnan kommer att ta tag i sin 

situation eller leva kvar i våldet. Mäns våld mot kvinnor är ett grovt uttryck för en bristande 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Det bottnar i föreställningar om kvinnors underordning 

och våldet upprätthåller denna maktobalans där kvinnor är underordnade och män 

överordnade.  

1. Problemformulering 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort och angeläget samhällsproblem. Det 

polisanmälda våldet ökar stadigt och år 2008 polisanmäldes 26 000 fall av våld mot en 

kvinna. Av dessa är 19 100 där mannen och kvinnan är bekanta (BRÅ, 2009). Det 

polisanmälda våldet utgör endast 20-25 procent av det totala våldet (Eliasson, 2008).  

Mäns våld mot kvinnor innebär stora kostnader för staten och i Sverige beräknas kostnaderna 

motsvara upp till 1,5 miljarder kronor. Beräkningsgrunderna innefattar sjukvårdskostnader, 

förstörd förmögenhet och egendom, utebliven inkomst, fängelse, försäkring m.m. Det 

omfattar inte kostnader i form av skador och följder för barn som har bevittnat våld i hemmet 

(Johnsson- Latham, 2008). Nea Mellberg (2004) menar att en huvudsaklig orsak till mäns 

våld mot kvinnor är den könsmaktsordning där kvinnor och män har tilldelats olika roller och 

patriarkala föreställningar som berättigar mannen överordning, makt och tolkningsföreträde. 

Mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem kräver statliga och kommunala åtgärder. 

Som också fastställs i Socialtjänstlagen är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att 

våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få den hjälp och det stöd de behöver. 

Efter riktad kritik mot socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor har Socialtjänstlagen 

reviderats och nu betonas kommuners ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det har 
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framkommit att i arbetet med våldsutsatta kvinnor påverkas de enskilda ärenden beroende på 

vilken handläggare man möter. Handläggarnas förhållningssätt till våldet påverkar i sin tur 

hur en våldsutsatt kvinnas ärende handläggs, vilket stöd, hjälp och insatser som bistås 

(Mellberg, 2004). Intressant är då att undersöka vilka förklaringsmodeller till våldet som 

används i Socialtjänsten och vilka konsekvenser olika förklaringsmodeller får i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor. I den här uppsatsen ska jag undersöka tre olika verksamheter som 

arbetar med våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som har bevittnat våld i 

hemmet i X-stad, Skåne län.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. Å ena sidan ska jag studera vilka teoretiska 

förklaringsmodeller om mäns våld mot kvinnor som används i socialtjänstens arbete med 

våldsutsatta kvinnor. Å den andra sidan vill jag analysera vilka konsekvenser dessa olika 

modeller får i det dagliga arbetet med kvinnor som utsatts för våld. 

För att besvara detta använder jag mig av följande frågeställningar: 

• Hur är verksamheterna organiserade? 

• Vilka insatser finns för våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som har 

bevittnat våld i hemmet?  

• Vad anser socialsekreterarna om den utbildning de har för att bemöta de olika 

målgrupperna? 

• Vilka förklaringsmodeller har socialarbetarna till mäns våld mot kvinnor? 

• Genomsyrar förklaringsmodellerna arbetet med våldsutsatta kvinnor? 

Avgränsning och definitioner 
I undersökningen ligger fokus på socialtjänstens insatser och socialarbetarnas 

förklaringsmodeller vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Med nära relation 

åsyftas att mannen är kvinnans partner eller före detta partner och avser en nuvarande eller 

tidigare make, sambo, fästman eller pojkvän. Undersökningen begränsas således enbart till 

våld i heterosexuella parrelationer. Det hade varit intressant att undersöka kvinnors våld mot 

män i nära relationer. Kvinnors våld mot män förekommer, dock inte i lika hög utsträckning 

som den som riktas mot kvinnor. Därför väljer jag att begränsa mig och belysa enbart mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. Eftersom alla våldsutsatta kvinnor inte har barn har jag valt 

att inte teoretisera barn som bevittnar våld i hemmet och förklara deras delaktighet till våldet i 
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teoretiska perspektiv. Då många våldsutsatta kvinnor har barn har min ambition varit att ta 

reda på hur dessa barn uppmärksammas, hur socialarbetarna arbetar med barn som bevittnar 

våld i hemmet samt vilka insatser det finns för barnen. 

Benämningen mäns våld mot kvinnor i nära relationer används synonymt med mäns våld mot 

kvinnor och våld mot kvinnor.  

Våldsbegreppen som anges här utgår från Förenta Nationernas (FN) definition av våld mot 

kvinnor och avser handlingar eller hot om handlingar som orsakar fysisk, psykisk skada eller 

lidande för kvinnor (Deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor 1993 i Eliasson & 

Ellgrim, 2006). I undersökningen används begreppet förklaringsmodeller synonymt till olika 

teoretiska perspektiv, förhållningssätt, förklaringar och sätt att skildra och förstå mäns våld 

mot kvinnor.  

Disposition  
Det första kapitlet inleds med ämnets problematisering som följs av det andra kapitlet där det 

ges en kort historisk bakgrund till ämnet. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning 

som redogör för undersökningens ämne. I det fjärde kapitlet presenteras de teoretiska 

utgångspunkter som har använts i uppsatsen. I det femte kapitlet diskuteras och redovisas 

metoden som har använts vid undersökningens genomförande. I det sjätte kapitlet redovisas 

studiens intervjuresultat och en analys av dessa. I det sjunde kapitlet förs en slutdiskussion där 

resultat och slutsatser lyfts fram.  

2. Bakgrund 
Förståelsen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer har skiftat genom åren och våldet har 

kommit att uppmärksammas i allmän och politisk debatt såväl som i konkreta åtgärder.  

Maria Wendt Höjer har i sin avhandling Rädslans politik (2006) undersökt hur det svenska 

politiska systemet behandlat frågor kring kvinnomisshandel och våldtäkt. Under perioden 

mellan 1930-tal till 1960-tal uppfattades våldet som ett ”icke-problem” och ansågs vara en 

normal del av en kärleksrelation. Detta framgick också av de krav på åtgärder som förringades 

i riksdagen. Våldet som ett icke-problem ställdes i relation till ett annat som var av större 

värde, nämligen det heliga privatlivet och ett statligt ingripande skulle enbart göra ett hot mot 

denna helighet. Våldet förekom i alla samhällsklasser och förklarades i huvudsak av 

alkoholmissbruk och sinnessjukdom. Förklaringar till våldet kom senare att innefatta dåliga 

uppväxtförhållanden, svåra sociala situationer och relationsstörningar. Under 1970- och 1980-
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talet förändrades synen på äktenskapet och i relationen ansågs ingå två jämställda och 

självständiga personer. Förståelseramen för mäns våld mot kvinnor hängde kvar ännu från 

föregående period men nu förklarades våldet av en mer ”psykologiserande” synsätt (Wendt 

Höjer, 2006, s.105). Inom denna period inkluderades kvinnomisshandel och barnmisshandel 

och problematiserades i ett sammanhang. Dock hamnade misshandeln i skymundan och fokus 

låg på att hjälpa familjen enhetligt. Detta märktes främst i polisiära ingripanden och en ovilja 

att ingripa i den privata sfären på grund av dess känsliga och besvärliga karaktär.  

De socialpolitiska diskussioner som fördes främst under 1980- talet kring våldet mot kvinnor 

var ett nytt synsätt att betrakta kvinnomisshandel som ett socialt problem och en fråga för 

vård, omsorg och behandling. Juridiska åtgärder ansågs inte ensamt lösa problemet och det 

efterfrågades sociala, ekonomiska och medicinska insatser för att ge kvinnorna stöd. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att föreslå verksamheter och åtgärder för 

misshandlade kvinnor. Man skulle också uppmärksamma mäns, barns och invandrarkvinnors 

situation. Våldet mot kvinnor hanterades oklart på så sätt att våldet var ett uttalat socialt 

problem och en statlig angelägenhet samtidigt som det framgick att det yttersta ansvaret 

åligger kommunen för att de som vistas i kommunen erbjuds den stöd och hjälp de behöver 

(Wendt Höjer, 2006). 

I regeringens jämställdhetspolitiska proposition 1990/91:113 beskrevs för första gången våld 

mot kvinnor som en jämställdhetsfråga. Där framlades att våldtäkt, misshandel och andra 

övergrepp mot kvinnor är allvarliga uttryck för den obalans som finns i maktförhållanden 

mellan könen och därav en bristande jämställdhet (Wendt Höjer, 2006). År 1993 tillsattes av 

regeringen Kvinnovåldskommissionen som utifrån ett kvinnoperspektiv skulle undersöka 

frågor kring våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka mäns våld. Två år senare 

presenterades huvudbetänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60) med förslag till lagändringar och 

en förbättrad handläggning av ärenden av våldsutsatta kvinnor (Burcar, 2008). Förslagen var 

att kommunerna skulle upprätta handlingsplaner för att lyfta frågan, öka kunskapen samt se 

till att det finns tydliga och tillgängliga riktlinjer för handläggandet av kvinnor (Wallberg, 

2008). Betänkandet Kvinnofrid låg till grund för ett åtgärdsprogram, Kvinnofridsreformen, 

som antogs 1 juli 1998 och innefattar skärpt lagstiftning, förebyggande åtgärder samt bättre 

bemötande av våldsutsatta kvinnor (Eliasson & Ellgrim, 2006).  

Barns rättigheter 
Mäns våld mot kvinnor är en form av barnmisshandel. Kommittén mot barnmisshandel 

uppskattar att 190 000 barn upplever våld i hemmet varje år. Vart tionde barn i Sverige har 
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upplevt våld någon gång och vart tjugonde har upplevt det ofta. Här inbegrips våld som riktas 

till kvinnor och deras barn bevittnar men också den som riktas till barnen (Eriksson, 2008). 

Margareta Hydén (1995) menar att barn är oftast närvarande vid våldstillfället och därför är 

det begränsande att prata om barn som ”vittne” till våldet. Hon menar att barn är ”delaktiga 

vittnen” i en situation de själva inte har valt eller är ansvariga för (Hydén, 1995, s. 162). 

Sverige är bland de medlemsländer som är anslutna till FN:s barnkonvention som antogs 1989 

av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen fastställer att alla barn och ungdomar under 18 

år har samma rättigheter och innefattas av rätten till en trygg uppväxt, rätten till två föräldrar, 

rätten att ha egna åsikter samt rätten att bli lyssnad till och respekterad. Vidare framgår av 

artikel 19 i barnkonventionen följande: 

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 

åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 

eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 

eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den 

ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.” (Svenska FN- förbundet, 2008).  

I svensk lag har barnkonventionen genomsyrat framför allt socialtjänstlagen genom 

bestämmelsen ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver” som infördes 1 januari 1998 (Fridh & Norman, 2005, s. 9). Vidare framgår i 3 kap. 5 

§ socialtjänstlagen att ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som möjligt 

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (Fridh 

& Norman, 2005, s. 9). Det innebär att socialtjänsten är skyldig att följa barnkonventionens 

bestämmelser och att i varje beslut främst iaktta konsekvenserna för barnen i familjen och se 

till att deras bästa står i fokus (ibid). 

Kommunens ansvar  
I socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § anges att: 

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp som de behöver.”  

Av samma paragraf framgår också att Socialtjänsten är dock inte ensam ansvarig i arbetet 

med våldutsatta kvinnor och deras barn.  

”Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän”.  

Andra myndigheter som hälso- och sjukvård, polis och åklagare har likaledes särskilt ansvar 

när det gäller arbetet för att hjälpa och stödja våldutsatta kvinnor samt att tillgodose 
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kvinnornas behov (Wallberg, 2008). Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 3 § ska socialtjänstens 

arbete vara av god kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

En ny paragraf tillkom i socialtjänstlagen 1998 som ett led i kvinnofridsreformen och 

uppmärksammade våldutsatta kvinnors behov av hjälp och stöd i 5 kap. 11 § under rubriken 

brottsoffer (ibid).  

”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.” 5 kap. 11 § (SOU 2006:65, s.39) 

I utredningen Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldutsatta kvinnor 

(SOU 2006:65) granskades kommuners handlingsplaner och det framkom att kommunerna 

vanligen refererade till 5 kapitlet 11 §, som framgår ovan. Den dåvarande formuleringen 

tolkades som att hjälp och stöd till kvinnor och barn inte var en skyldighet och många 

kommuner hänvisade kvinnorna till ideella organisationer såsom kvinnojourer. 

Efter förslag i utredningen ändrades paragrafen och kompletterades med ett tillägg som också 

tog fasta på barns perspektiv. Den ändrade lagen som trädde i kraft 1 juli 2007 betonar 

kommunens ansvar med sin nuvarande lydelse.  

5 kap. 11 § ”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov 

av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden skall också beakta att barn som 

bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och 

kan vara i behov av stöd och hjälp.” Socialtjänstlagen (2001:453) 

Den nya lagändringen medför ingen större skillnad i rättsligt hänseende men den skärper och 

markerar på ett tydligt sätt kommuners ansvar för brottsoffer och särskilt våldutsatta kvinnor 

och barn som bevittnar våld i hemmet (SOU 2006:65).  

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare studier som har fokuserat på socialtjänstens 

arbete med mäns våld mot kvinnor.  

Som har nämnts tidigare tillsatte regeringen 1993 Kvinnovåldskommissionen för att utifrån ett 

kvinnoperspektiv undersöka frågor kring våld mot kvinnor och förslag till åtgärder för att 

motverka mäns våld mot kvinnor. Huvudbetänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60) som 
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presenterades två år senare innehöll förslag till lagändringar för en förbättrad handläggning av 

ärenden av våldsutsatta kvinnor (Burcar, 2008). I Kvinnofrid har kommissionen haft en 

utfrågning med företrädare med lång erfarenhet av kvinnovåldsproblematik i socialtjänsten.  

Socialtjänstens brister 
I Kvinnofrid (SOU 1995:60) framkom olika problem och brister i socialtjänstens arbete med 

att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor. En av bristerna var att många socialsekretare kom i 

eller hade kontakt med kvinnor där misstanke om misshandel förelåg utan att frågan om 

kvinnan har blivit utsatt för våld togs upp. Detta trots att kvinnan visade tydliga tecken på att 

hon har blivit utsatt för hot eller våld. Bland socialtjänstens personal ansågs våldet mot 

kvinnor vara ett relationsproblem och som man ofta försökte lösa med familjeterapi och 

parsamtal. Socialtjänstens sedvanliga arbete enligt den så kallade familjeprincipen där 

enskilda tjänstemäns arbete med hela familjen samtidigt och med skyldigheten att vara neutral 

innebar att valet av insatser kunde skilja sig åt mellan handläggare. Annat som låg till grund 

för valet av arbetssätt och insatser till våldsutsatta kvinnor var den enskilda 

socialsekreterarens värderingar om orsakerna till våldet. Det var alltså den enskilda 

socialsekreterarens ställningsstagande som påverkade vilka åtgärder som togs vilket också 

innebar att det var stor variation inom socialtjänsten. Det medförde således att i vissa fall 

riktades insatser till kvinnor och barn medan i andra fall riktades insatser på mannens och 

kvinnans relation. Kommissionen har även kartlagt på vilket sätt mäns våld mot kvinnor har 

berörts inom olika yrkesutbildningar. I utredningen Att ta ansvar för sina insatser – 

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) uppges att mäns våld mot 

kvinnor har förekommit i väldigt liten utsträckning i socionomutbildningen. Vidare föreslogs i 

utredningen att om mäns våld mot kvinnor ska bekämpas måste yrkesverksamma som möter 

våldsutsatta kvinnor ha kunskaper och insikt om mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem. Därför måste mäns våld mot kvinnor finnas implicit i grundutbildningar 

såsom socionomutbildningen och andra berörda yrkeskategorier.  

Kartläggning av socialtjänstens insatser och samverkan 
Enligt en studie på uppdrag av utredningen Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens 

stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) har kommuners stöd till våldsutsatta kvinnor och 

deras barn granskats och analyserats. Med utgångspunkt i socialtjänstlagen (2001:453) har det 

kartlagts i vilken omfattning våldsutsatta kvinnor och deras barn får hjälp och stöd som 

motsvarar kommuners ansvar. Utredningen baseras till en del av samtal med representanter 
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för socialtjänst i ett antal kommuner, representanter för frivilligorganisationer och företrädare 

för olika myndigheter. Här ingår också Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas undersökning 

om hur många av landets kommuner hade handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor och deras 

barn. Det framgår att 209 av landets 290 kommuner hade handlingsplaner med riktlinjer för 

åtgärder vid arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

I utredningen framkom att många kommuner erbjuder våldsutsatta kvinnor insatser som 

innefattar skyddat boende, ekonomiskt bistånd, kontakt med kvinnojourer och råd- och 

stödsamtal. Det har också framkommit att skyddat boende inte alltid kan erbjudas av 

socialförvaltningen och hänvisar kvinnorna till kvinnojouren i den egna kommunen eller 

andra kommuner. För barn som bevittnar våld i hemmet belyses både i Kvinnofrid (SOU 

1995:60) och utredningen SOU 2006:65 vikten av att de får den hjälp och det stöd de har 

behov av. Vidare framkom i utredningen SOU 2006:65 att socialtjänstens insatser för barn 

som har bevittnat våld i hemmet varierar mellan kommunerna. Insatser som somliga 

kommuner erbjuder är behandlande samtalsserier, stödfamilj, stödsamtal och krisbearbetning 

medan andra kommuner saknar särskilda riktlinjer i arbetet med barn som har bevittnat våld i 

hemmet. Det har vidare påpekats att barnen slussas mellan olika handläggare och att 

socialtjänsten saknar ofta kunskap och arbetsmetoder för att kunna behandla våldsproblematik 

i anknytning till frågor som berör vårdnad, boende och umgänge. I utredningens undersökning 

har inte ingått att titta närmare på arbetet med och insatser till våldsutövande män. Ett flertal 

rapporter från länsstyrelserna visar att socialtjänsten saknar insatser till våldsutövande män. 

Flera myndigheter, frivilligorganisationer och kommuner som har ingått i utredningens 

undersökning har påpekat att det finns ett stort behov av ökade kunskaper om våldsutövande 

män och åtgärder för männen. ”Den stora metodutvecklingsfrågan just nu handlar om hur man 

inom socialtjänsten ska närma sig den våldsutövande mannen.” (SOU 2006:65, s.224).  

I SOU 2006:65 undersöktes också samarbetet mellan olika myndigheter och 

frivilligorganisationer som på olika sätt möter och arbetar med våldsutsatta kvinnor. Det har 

visat sig att socialtjänstens och polisens samarbete är viktig i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor, i synnerhet när barn finns med i bilden. Vidare framkom i utredningen att i en del 

kommuner fungerade samarbetet med polisen men inte med andra myndigheter. I andra 

kommuner var det just samarbetet med polisen som fungerade dåligt. Det dåliga samarbetet 

kunde bero på att polisen sällan deltog i samverkansmöten och att det fanns bristande 

information om vilken stöd våldsutsatta kvinnor kan få av myndigheter och organisationer. 

Även socialtjänstens samarbete med kvinnojourer har visat sig präglas av missnöje för 
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varandra men inga orsaker anges. En anledning kan vara omöjligheten att ställa krav på en 

frivilligorganisation (SOU 2006:65). 

Det yttersta ansvaret ifrågasätts 
Socialtjänstens ansvar att ge stöd till våldsutsatta kvinnor har framhävts i propositionerna 

Kvinnofred och Stöd till brottsoffer. Här har man också funnit att det finns ett särskilt behov 

av att uppmärksamma frågan om stöd till våldsutsatta kvinnor. I utredningen SOU 2006:65 

gavs förslag till åtgärder för kommuners arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar 

våld i hemmet men även våldsutövande män har påtalats i utredningen. Ett förslag var en 

ändring av socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 § där ”bör” ska ersättas med ”skall”. 

Som framgår i socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § har kommunen det yttersta ansvaret att 

de som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Det innebär att oavsett 

ordvalet i 5 kap. 11 § har kommunen det yttersta ansvaret att ge våldsutsatta kvinnor det stöd, 

skydd, den hjälp och annat bistånd de behöver. Enligt Socialstyrelsen utvärdering av 5 kap. 11 

§ och kommuners genomgång av handlingsplaner visade det sig att i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor hänvisade socialsekreterare i många fall till 5 kap. 11 § och inte till andra 

övergripande paragrafer. Således ansågs det av stor vikt att paragraferna tydligt betonar att 

kommunernas ansvar inte är frivilligt utan absolut fastställt. För att avvärja sig mot 

missvisande hänvisningar i lagtexten ändrades i socialtjänstlagen (2001:453) ordet bör och 

ersattes med skall och lagen trädde i kraft 1 juli 2007.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
Som framgår även i Kvinnofrid (SOU 1995:60) har forskning om orsaker till våldet framför 

allt sökts i individualpsykologiska, socialpsykologiska och/eller strukturella teorier. Nea 

Mellberg (2004) menar att myndigheters och organisationers bemötande skiljer sig åt 

beroende på hur våldet förklaras och hur förklaringsmodeller används i socialtjänsten. 

För att ange orsaken om mäns våld mot kvinnor kommer jag att använda mig av följande 

förklaringsmodeller; individualpsykologisk som anförs av Johan Cullberg, Per Isdals 

förståelse på våld som en vanmakt samt Eva Lundgrens synsätt på våldet ur en feministisk 

inriktning.  

Våldets orsaker ur individuella faktorer 
Ett individualpsykologiskt synsätt framhålls av psykiatriprofessorn Johan Cullberg (2003). 

Genomgående i hans förklaringsansats till mäns våld mot kvinnor återfinns hans ståndpunkter 
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om mannens självkänsla och maskulinitet. Han menar att män som utövar våld mot en kvinna 

som han har en nära relation till har problem med ”sin maskulina självkänsla” och ett starkt 

behov av att markera sin könstillhörighet samt att kvinnan ska stödja honom i detta (Cullberg, 

2003, s.446). Ett sätt att visa stöd, enligt Cullberg, är att kvinnan ska bejaka mannens 

sexualitet eller att underordna sig på något sätt. Vid upprepade tillfällen hävdar Cullberg att 

om kvinnan visar sig sexuellt ointresserad eller riktar sin uppmärksamhet åt annat håll och 

inte till mannen känner han sig kränkt och provocerad och därmed våldsbenägen. Mäns våld 

mot kvinnor förklaras vidare av inre psykisk dynamik och sociala förhållanden. Förutom den 

tyngdpunkt som vilar på att mannens självkänsla i egenskap av man ska bekräftas, utgör 

alkohol en bidragande eller utlösande faktor till våldet. Likaså får barndomen utrymme där 

Cullberg påstår att många misshandlande män har själv blivit misshandlade som barn. Den 

otrygga relationen som männen antas ha haft till sina excentriska mödrar och till fäder som 

utgjort dåligt manliga identifikationsobjekt följer honom i vuxenlivet och kan orsaka en starkt 

komprimerat aggression som sedan överförs till den kvinnliga partnern (Cullberg, 2003).  

Mäns våld som vanmakt 
Psykoterapeuten Per Isdal har lång erfarenhet av att arbeta med män som har 

våldsproblematik. I Meningen med våld (2001) framgår hans förståelse av våldet som en 

reaktion på kontroll av maktlöshet och där våldet fungerar som botemedel för maktlösheten. 

Mäns våld mot kvinnor, eller vad Per Isdal benämner relationsvåld, är våldet som sker i nära 

relationer eller i maktsystem från någon som är starkare eller har mer makt mot någon som är 

svagare eller har mindre makt. Våldet är enligt författaren en selektiv våldshandling som styr 

och kontrollerar kvinnan och där mannen stärker och upprätthåller sin makt. Mäns våld mot 

kvinnor är inte en brist på självkontroll, snarare är våldsutövande män väldigt bra på att 

kontrollera sig själva i andra sammanhang. Han lyfter fram att vanmakt också kan grunda sig i 

ett ”förväntningssystem” på relationer och de förväntningar som vilar på hur en kvinna ska 

förhålla sig till en man (Isdal, 2001, s.192). Isdal anser att våld är hierarkiskt och ett effektivt 

maktmedel. Våldet kopplas till makt genom att det främst sker innanför ett system, såsom i en 

familj, som organiseras efter dominans och underkastelse och våldets funktion är att 

vidmakthålla en över- och underordning. Författaren lyfter fram ett samband mellan 

maktskillnader och våld och menar att ju större skillnad det är mellan mäns och kvinnors 

rättigheter desto mer våld förekommer det. Följaktligen anser han att våldsutövningen är 

kontrollerad i tid, rum och till situation och oftast är våldets syfte att uppnå egen dominans 

eller andras undergivenhet. Per Isdal menar att våldet utgår från utövarens känslor och behov 
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och betonar att våld är utövarens ansvar. En vanlig företeelse är att våldsutövaren lägger över 

ansvaret till den våldsutsatta vilket medför att den våldsutsatte tenderar att skuldbelägga sig 

själv (Isdal, 2001).  

Mäns våld som en samhällelig struktur 
Feministen, teologen och sociologiprofessorn Eva Lundgren ser på mäns våld på ett 

övergripande sätt som inte skiljer sig helt från Per Isdal. För att förstå mäns våld mot kvinnor 

utgår Eva Lundgren utifrån ett feministiskt förklaringssätt som förklarar våldet i termer av 

makt och kontroll och som grundar sig i en samhällelig maktordning. I Våldets 

normaliseringsprocess (2004) menar Eva Lundgren att makt och kön hänger ihop och knyter 

normalitet till en rådande maktobalans mellan könen. Maktobalansen förklaras som en 

inordnad aspekt av kulturellt ”normala” könsbilder och det Lundgren benämner kulturell 

normalitet. I könskulturen skapas manlighet och kvinnlighet och dess olikheter där manlighet 

representerar på många sätt det överordnade och innefattar makt, status och 

tolkningsföreträde. Vidare ser hon på våldets utveckling och dess vidmakthållande som en 

process som ingår och hänger samman i ett kulturellt sammanhang. Det är i det kulturella 

sammanhanget människor förstås som män och kvinnor och grundar sig på de föreställningar 

och kulturella bilder av manlighet och kvinnlighet. Dock tar hon avstånd från orsaksförståelse 

som grundar sig på individualpsykologiska och systemteoretiska förklaringssätt. Lundgren 

betraktar våldet som en normaliseringsprocess och vidare förklarar hon vad denna process 

medför för mannen respektive kvinnan. Hon framhåller att mäns våld mot kvinnor är från 

mannens sida en styrd handling där han, förutom att ha kontroll över kvinnan han utsätter för 

våld, har också kontroll över var våldet sker, när det sker samt våldets mängd och det sätt han 

utövar det på. Den forskning Lundgren har bedrivit visar att mäns våld mot kvinnor är en 

markering för var kvinnors gränser går. Kvinnan kontrolleras socialt, tanke- och 

känslomässigt och stegvis förskjuts gränserna för vad som tillåts och inte inom dessa 

områden. Våld i kombination med känslomässig kontroll och långsiktig kontroll genom 

successiv isolering uppnår mannen stegvis kontroll över fler områden i hennes livsutrymme. 

Mannen införskaffar sig kontroll genom att han stundom växlar mellan värme och våld och 

detta leder gradvis att hans verklighet blir hennes verklighet genom att ”omsorg till döds 

upplevs som kärlek” (Lundgren, 2004, s. 33).  
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5. Metod 

Val av metod 
För att undersöka handläggarnas arbete med våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och 

barn som bevittnar våld hemmet valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning är ett sätt att 

analysera empiri och presentera resultat från till exempel intervjuer (Levin, 2008). Enligt 

Steinar Kvale (1997) är målet med en kvalitativ studie att förstå och redogöra för väsentliga 

teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till.  

Intervjuer 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade enskilda intervjuer. Patrik Aspers 

(2007) menar att denna form av intervju är strukturerad på så sätt att intervjuaren själv har 

tänkt ut de områden som ska behandlas under intervjun i ett antal konkretiserade frågor. Han 

menar således att intervjuaren och intervjupersonerna har socialt bestämda roller under en 

intervju. Intervjutillfället kan tolkas ur en maktaspekt då intervjuaren styr intervjun med sitt 

specifika syfte och frågor. Om det råder en maktobalans kan den intervjuade känna sig 

underlägsen och dämpad, vilket kan påverka dennes svar.  

Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) framhåller att som intervjuare bör man vara 

medveten om att det som sägs under intervjun kan vara påverkat av ”kulturella skript” för hur 

man normalt ska uttrycka sig när det gäller vissa frågor (s.83). De menar också att det finns en 

risk för att informanten kan vara mer benägen att hålla med intervjuaren om informanten 

hyser sympati för henne/honom och blir på så sätt mån om att försöka tillfredsställa 

intervjuaren med sina svar. En informant kan också, om denne är skeptisk till det ”hon/han 

tror forskaren står för eller helst vill höra” (s.85), inta en mer uttalat motsatt ståndpunkt än 

vad hon/han annars skulle ha gjort (Alvesson & Deetz, 2000). 

Jan Hartman (2004) menar att den bästa metoden för att samla in data till kvalitativa 

undersökningar är genom intervjuer då den besvarar bäst syfte och frågeställningar. I likhet 

med vad Tim May (2001) menar bidrar denna metod till att jag kan etablera och utveckla 

samtal med människor om specifika ämnen. Intervjuer ger likaså en god inblick i den grupp 

jag vill intervjua och deras upplevelser, erfarenheter, åsikter och attityder. Mitt val att 

använda mig utav semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuguiden är konstruerad på så 

sätt att den tillåter fördjupningar och diskussioner av de frågor som tas upp under själva 

intervjun. Vidare ger denna intervjuform möjlighet att förtydliga och utveckla de givna 

svaren. Det ges också de tillfrågade möjligheterna att besvara frågorna i egna termer och 
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eftersom den är mer strukturerad än fokuserade intervjuer ges det möjlighet till en viss 

jämförbarhet.  

Urval 
Jag har använt mig utav det som Jacobsson & Meeuwisse (2008) benämner ett strategiskt 

urval. Kravet på urvalet var att de intervjuade skulle ha någon form av relevant utbildning, 

socionomexamen eller utbildning i social omsorg. Ett annat krav var att urvalet skulle bestå av 

endast professionella handläggare eller personer som professionellt arbetar med våldsutsatta 

kvinnor, våldsutövande män samt barn som bevittnat våld i hemmet. Ett önskemål var att de 

intervjuade ska ha arbetat på arbetsplatsen i minst ett år för att ha en viss erfarenhet inom 

yrket och i arbetet med klienterna vilket är av stor vikt för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Med hänsyn till att det är en kvinnodominerad arbetsplats har jag i mitt urval 

inte avgränsat mig vad gäller kön eller ålder. 

Tillvägagångssätt 
Undersökningen innefattar enskilda intervjuer med fem socialarbetare, varav fyra kvinnor och 

en man, från olika verksamheter och som på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta 

kvinnor, våldsutövande män och barn som har bevittnat våld i hemmet. Min allra första 

kontakt var med en kvinnofridssamordnare genom telefon där studiens syfte presenterades 

och ett intresse för att delta i undersökningen medgavs. Samma respondent var mig behjälplig 

med att informera mig om andra tjänstemän som i sina yrkesroller arbetar med våldsutsatta 

kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i hemmet och som kunde vara av 

intresse. Till samma respondent skickade jag information per email med uppsatsens syfte, hur 

jag skulle gå tillväga samt de etiska riktlinjer jag har utgått ifrån. Följande dag skulle 

respondenten vid ett möte delge andra intressenter informationen om studiens syfte och jag 

skulle återkomma för att ta reda på hur stort intresset för ett deltagande var bland de 

tillfrågade. Det visade sig att intresset fanns och sedan tog jag kontakt med var och en av 

respondenterna där jag presenterade syftet med studien. Muntligt samtycke gavs av alla 

respondenter och vi bestämde tid för intervjuer. Datainsamlingen gjordes under vecka 47 

2009 och alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter och samtliga intervjuer spelades in med diktafon efter samtycke med 

respondenterna. Detta för att få största möjliga tillförlitligheter av respondenternas utsagor 

men också för att underlätta intervjuerna och analysbearbetningen. Tim May (2001) menar att 

användandet av bandspelare har både för- och nackdelar. Den intervjuade kan känna sig 
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osäker och kanske inte vill att samtalet ska spelas in. En fördel är att när man väl har kommit 

igång med intervjun glömmer man oftast bort den. Det var till min fördel att jag istället kunde 

fokusera på den intervjuades kroppsspråk och slapp den distraherande faktor anteckningar kan 

utgöra. En annan fördel med bandinspelning är att intervjuaren inte ersätter sina egna ord med 

den intervjuades. En nackdel med att spela in intervjuerna var tiden det tog att transkribera 

dessa.  

I undersökningen användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor som inbegriper ett 

antal teman och förslag till frågor. Möjligheten gavs till mig som intervjuare att ändra 

frågornas form och ordningsföljd samt att ställa följdfrågor. Det medförde att jag också lättare 

kunde leda tillbaka den intervjuade till huvudfrågan. Alla frågor har besvarats med mer eller 

mindre utförlighet. Eftersom jag använde mig utav semistrukturerade intervjuer fanns det 

större utrymme till en diskussion och följdfrågor där jag försökte fånga in så mycket 

information så möjligt på alla frågor. Intervjuerna har spelats in på diktafon och har sedan 

transkriberats till text. I överföringen från tal till skrift har jag gjort vissa omformuleringar för 

att texten ska få bättre flyt och jag har utelämnat upprepningar som till exempel ”liksom” och 

”som”. Det som jag har bedömt som oavslutade meningar och pauser har jag markerat med tre 

punkter. Jag är således medveten om det som också Steinar Kvale (1997) framhåller att 

transkribering innebär att jag översätter från ett språk till ett annat samt att utskrifterna är min 

tolkning av det som har sagts. Intervjuguiden innehöll tema om den verksamhet 

respondenterna tjänstgör i, utbildning, insatser till de olika målgrupperna samt våldets 

förklaringsmodeller.  

Kunskapsläge 
Jag har hittat relevant litteratur genom sökningar på LIBRIS och Lovisa och har använt mig 

av sökorden; kvinnomisshandel, kvinnofrid, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 

våldsutsatta kvinnor. Det finns mycket forskning och litteratur kring ämnet och jag har använt 

mig av bland annat Maria Wendt Höjer (2006) och hennes avhandling Rädslans politik -våld 

och sexualitet i den svenska demokratin, Nea Mellberg (2004) och det hon väljer att benämna 

en ”dokumentation” Mäns våld mot kvinnor: synliga mödrar och osynliga barn, antologin 

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (2008) av Heimer, Gun & Sandberg, David (red.). 

Jag har också använt mig av Socialtjänstlagen (2001:453) samt olika rapporter från Statens 

offentliga utredningar (SOU) såsom Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Att ta ansvar för sina 

insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65).  
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Analysmetod 
För att tolka intervjuerna och analysera empirin har jag använt mig av en kvalitativ metod 

med hermeneutisk ansats. I kvalitativa forskningsintervjuer ligger tyngdpunkten i att försöka 

beskriva och förstå centrala teman i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Vidare är den 

huvudsakliga uppgiften att förstå innebörden av det som sägs och med hjälp av en 

hermeneutisk ansats kan en giltig och gemensam förståelse av textens mening erhållas. Detta 

sker genom den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelsen av texten är en process där 

de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Kvale (1997) menar också 

att en hermeneutisk texttolkning är en oändlig process men upphör när man har kommit fram 

till en sannolik uppfattning och textens mening saknar inre motsägelser. Analysen av 

intervjuerna genomfördes genom att intervjuerna avlyssnades flera gånger och sedan skrevs 

de ner ordagrant till en skriftlig text. Resultaten av intervjuerna presenteras sedan i form av 

ord, det vill säga meningskoncentrering och meningskategorisering. Meningskoncentrering 

betyder att större intervjutexter förkortas till precisare formuleringar. Längre meningar har 

pressats ihop i kortare uttalanden där den väsentliga innebörden av de intervjuades yttranden 

har omformulerats till färre ord. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i 

kategorier och där långa uttalanden minskas till enkla kategorier (ibid).  

Resultatredovisningen i uppsatsen bygger på tre teman:, om verksamheten, om förklaringar 

till våldet och om utbildning. Dessa teman har sedan delats upp med hjälp av underrubriker. 

För att komma fram till dessa teman har jag läst igenom intervjutexterna i sin helhet. Efter att 

dessa teman har urskiljts har jag gått igenom intervjutexterna ett flertal gånger och har 

markerat med olika teckenfärg det jag tyckte föll in under respektive tema. Detta för att få en 

tydlig bild över materialet samt att upptäcka mönster. Resultaten redovisas genom att 

sammanfatta teman och lyfta fram utvalda intervjucitat där det sedan under varje tema görs en 

analytisk reflektion med hjälp av teoretiska resonemang och begrepp samt tidigare forskning 

(Kvale, 1997). 

Pålitlighet, giltighet och överförbarhet 
Det viktiga med vetenskapliga undersökningar är att de uppfyller kraven på pålitlighet och 

giltighet. Undersökningar som bygger på intervjuer handlar om pålitligheten, medan 

giltigheten handlar om att intervjuundersökningen ska ta reda på vad som är avsett för 

undersökning (Kvale, 1997). Frågekonstruktionen kan ha verkan på respondentens svar och 

därför låg försöken i att ställa enkla, raka och direkta frågor även att en del av frågorna var 

större och omfattande och krävde således utförligare svar. Analysen och tolkningen av det 



21 
 

insamlade materialet är i så stor utsträckning som möjligt baserat utifrån respondenternas 

utgångspunkt, och inte utifrån egen förförståelse. Jag är dock medveten om mitt 

tolkningsföreträde som också oundvikligt präglar undersökningen genomgående. Det som 

eftertraktades var att analysen av intervjuerna skulle återspegla respondenternas arbete med 

våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män, barn som bevittnat våld i hemmet samt 

respondenternas förklaringsmodeller till våldet utan att beblanda mina egna åsikter om det 

som studerades (Kvale, 1997).  

Vad gäller generaliserbarhet framgår av Kvale (1997) att sökandet efter generaliserbara 

resultat innefattar kravet på att en undersökning måste bygga på ett stort antal personer för att 

dess resultat ska anses vara generaliserbart. Därför anses möjligheten att generalisera resultat 

av kvalitativ forskning som begränsad eller omöjlig då man ofta utgår från små och icke-

slumpmässiga urval. Det medför att det också blir svårt att se resultaten som applicerbara på 

andra situationer eller personer (ibid). 

Reflektioner 
Inför intervjuerna gjordes inga testintervjuer för att testa den sammanställda intervjuguiden. 

Jag fann det därför bekymmersamt att den utlovade intervjutiden på en timme inte skulle 

räcka till. Dock visade det sig att tiden räckte väl även då jag kände att några av frågorna blev 

för stora och svåra att svara på. Jag försökte istället att omformulera frågorna för att det skulle 

bli tydligare med vad jag ville ha reda på. Alla respondenter var samarbetsvilliga och jag 

upplevde dem motiverade och engagerade under intervjun. Intervjuguiden har inte lämnats ut 

till respondenterna och den har heller inte efterfrågats av respondenterna. Jag valde att inte 

lämna ut intervjuguiden då jag var mer intresserad av att få spontana svar och den kunskap 

och information respondenterna besitter och vill delge än att de skulle ha försökt anpassa 

svaren till intervjuguiden. En nackdel kan vara att respondenterna inte har givits möjlighet att 

fundera lite djupare kring intervjuguiden. 

Etiska riktlinjer 
Respondenterna har informerats både skriftligt och muntligt om de etiska riktlinjer som jag 

har utgått ifrån i denna undersökning (bilaga 1). De etiska riktlinjer som jag har utgått ifrån är 

enligt de fyra forskningsetiska principerna– informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – som Vetenskapsrådet (2009) tagit fram för 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Respondenterna har informerats om att 

deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas under studiens gång. De har också 
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informerats om att all information som kunde identifiera dem som personer skulle 

avidentifieras i studien. Jag har också informerat om att all material som har samlats in genom 

intervjuerna skulle enbart användas till undersökningen samt att endast jag som undersökare 

skulle lyssna på banden och att dessa skulle raderas när studien var klar. Vidare har jag 

delgivit respondenterna information om att en godkänd c-uppsats blir en offentlig handling 

och kommer att finnas tillgänglig via universitetets hemsida. Av etiska skäl har jag valt att 

inte ange den undersökta kommunens namn, socialarbetarnas namn, ålder eller tidigare 

arbetserfarenhet. Hur många av respondenterna som är kvinnor respektive män har uppgetts 

samt hur länge de arbetat som socialsekreterare för att ge en allmän bild av informanterna. I 

resultatredovisningen har respondenterna tilldelats fiktiva namn. Det hade varit intressant att 

undersöka hur våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnat våld i hemmet 

anser om de insatser som Socialtjänsten i kommunen erbjuder de. Jag har av etiska skäl valt 

att enbart undersöka verksamma inom Socialtjänsten som i sina yrkesroller möter våldsutsatta 

kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i hemmet.  

6. Intervjuresultat 
Det här kapitlet kommer att presentera de resultat som har framkommit under intervjuerna. 

För att skapa struktur åt materialet har jag arbetat utifrån fyra teman:  

• Verksamhetens organisering. 

• Insatser till våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i 

hemmet. 

• Våldets förklaringsmodeller. 

• Utbildning. 

Under varje tema presenteras resultaten där citat kommer att efterföljas av analyserande 

reflektioner. 

Presentation av respondenterna 
Respondenterna består av fem socialarbetare verksamma i olika enheter. Berit arbetar på 

enheten för utredning och behandling och Barbro arbetar på familjestödsgruppen, båda inom 

barn och ungdomsförvaltningen. Karin och Kristina tjänstgör på Qvinnofred och Mikael på 

Mansmottagningen, alla tre verksamheterna är del av vuxenförvaltningen. Respondenternas 

arbetserfarenhet sträcker sig från ett och ett halv till tjugotvå år. I resultatredovisningen 

presenteras respondenterna genom de fiktiva namn de har tilldelats. För att skydda de 
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medverkandes anonymitet kommer jag också att fingera verksamheternas namn och de 

enheter inom vilka respondenterna tjänstgör i. Verksamheten för våldsutsatta kvinnor kommer 

i fortsättningen att benämnas Qvinnofred, verksamheten för våldsutövande män kommer att 

kallas för Mansmottagningen och verksamheten för barn som bevittnar våld i hemmet 

kommer att benämnas för Barngruppen.  

Verksamheternas organisering 
Qvinnofred har sedan hösten 2007 två kvinnofridssamordnare som på heltid arbetar med 

våldsutsatta kvinnor. Tidigare var det utlagt på de enskilda handläggarna på olika enheter där 

de hjälpsökande kvinnorna fick träffa flera olika handläggare. Sommaren 2008 tilldelades den 

aktuella kommunen projektmedel av Länsstyrelsen för att på ett enhetligt sätt arbeta med 

våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i hemmet. I projektet 

ingick att hitta former för samverkan med andra aktörer, kunskapsspridning, kvalitetssäkring 

och rekrytering. Qvinnofred, Mansmottagningen och Barngruppen ingår alla i 

Familjefridsgruppen som är en del av Socialtjänsten och samtliga respondenter är nöjda med 

samarbetet dem emellan. 

Kvinnofridssamordnarna Karin och Kristina anser att Qvinnofred fungerar bättre nu och 

kvinnorna slipper slussas mellan olika handläggare. Respondenterna har en mer 

sammanhållen bild av kvinnorna och vilken hjälp de behöver. Kristina framhåller sin åsikt 

nedan:  

”Den fungerar väl bättre och bättre med åren. Vi var ju en helt nystartad verksamhet och 

det tar väl tid att bygga upp men allting fungerar bättre och bättre.” (Kristina) 

Berit och Barbro som arbetar inom Barngruppen tycker att verksamheten fungerar bra och av 

Barbro framgår att sedan de ingick i familjefridsgruppen har arbetet satt igång på allvar. Berit 

och Barbro har det som en del i sina tjänster att arbeta med barn som har bevittnat våld i 

hemmet. Berit arbetar med utredningsarbete kring barn från 0-12 års ålder. I hennes arbete 

ingår också hembesök hos familjer där misstanke om våld i familjen föreligger eller att barn 

far illa. Hon framför sin åsikt om hur hon anser den verksamhet hon tjänstgör i fungerar: 

”Jag tycker att det är en välfungerande verksamhet på många sätt och bra med resurser, 

trots dåliga tider […]”. (Berit) 

Berit menar också att verksamheten har blivit skonade från personalomsättning vilket bidrar 

till att verksamheten fungerar bra. 
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Mansmottagningen är ett projekt som har funnits sedan ett och ett halvt år och respondenten i 

sin tjänst som metodutvecklare hoppas att verksamheten ska förbli en permanent del av den 

kommunala servicen. Verksamheten är under ständig utveckling och Mikael framhåller 

åsikten av att: 

”Där är mycket att göra, alltså verksamheten med männen det funkar bra. Inflödet är ju 

svår, det är svår målgrupp att nå […].” (Mikael) 

Av respondenternas utsagor framgår de förbättringar som skett inom kommunen med ny 

verksamhet för våldsutsatta kvinnor som har resulterat till ett bättre omhändertagande av 

hjälpsökande kvinnor. Vidare bidrar det nya projektet, Mansmottagningen, att kommunen på 

ett ansvarsfullt och enhetligt sätt arbetar med det etablerade samhällsproblemet som mäns 

våld mot kvinnor utgör så att våldet inte förblir enbart en kvinnofråga. På liknande sätt 

framhåller Berit och Barbro att efter satsningar i verksamheten såsom kunskapsspridning och 

ett fungerande samverkan med andra myndigheter kan man nu prioritera arbetet med 

målgruppen på ett bättre sätt även att arbetet inte sker på heltid.  

Samverkan med andra myndigheter 
I Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § anges att kommunen inte är ensam ansvarig i arbetet 

för att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, det inbegriper även ett fungerande samarbete 

såväl inom den egna organisationen som med andra myndigheter och ideella organisationer. 

Qvinnofred, Mansmottagningen och Barngruppen ingår alla i Familjefridsgruppen och har ett 

nära samarbete emellan. Samtliga respondenter uppger att det finns ett bra samarbete inom de 

egna förvaltningarna. Karin illustrerar nedan sin syn på samarbetet inom den egna 

förvaltningen:  

”[---] Det blir väl bättre och bättre efterhand som vi blir klarare var gränserna går för vårt 

arbete […]” (Karin) 

Kvinnofridssamordnarna menar att de har upplevt gränssättningsproblem då verksamheten är 

relativt ny och det har tagit tid för andra verksamheter att känna till vad arbetet går ut på och 

var gränsen för deras arbete går. Förutom samarbetet inom den egna förvaltningen för alla 

respondenter resonemanget om ett bra externt samarbete med polisen. Det finns tydlig 

information och riktlinjer om hur de olika verksamheterna arbetar och vilka insatser som 

erbjuds. Kristina ger uttryck åt samarbetet med polisen nedan: 

”[---] Jag tror det underlättar för polisen när de vet att här är det bara två stycken som 

jobbar med det så de vet var de kan vända sig till direkt.” (Kristina) 
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Respondenterna uppger att de samarbetar med andra externa nätverk såsom med förskola, 

skola, hälso –och sjukvård, kyrkan, brottsofferjouren, BUP, kriminalvården och 

hedersgruppen. Dessutom finns ett stort samarbete med kvinnojouren i kommunen. Enligt 

Wallberg (2008) som hänvisar till socialtjänstlagen och kommuners ansvar att erbjuda 

kvinnor stöd och hjälp menar att det är av stor vikt att socialtjänsten har ett bra samarbete med 

kvinnojouren då det oftast är kvinnojouren som kan erbjuda ett akut skyddad boende. 

Hur målgrupperna kommer i kontakt med verksamheterna 
Karin och Kristina berättar att våldsutsatta kvinnor kan komma i kontakt med Qvinnofred på 

olika sätt. Kvinnorna kan själv söka upp verksamheten genom telefonkontakt eller besök. Ett 

annat sätt är genom andra handläggare inom socialförvaltningen som kvinnorna kanske 

kommer i kontakt med först. I Qvinnofred kommer många hjälpsökande kvinnor från 

kommunens kvinnojour, arbetsmarknadsenheten och familjeenheten. Det kan också vara 

genom oroliga anhöriga som tar den första kontakten med verksamheten. Karin och Kristina 

har också varit hos psykiatrin och polisen och informerat om verksamheten. Mer information 

om verksamheten finns på kommunens hemsida, hos polisen och i flera enheter för att på så 

sätt nå ut till fler. 

När kvinnor som har barn och som kommer i kontakt med antingen Qvinnofred eller andra 

enheter, efter samtycke med modern lämnar socialarbetarna på de olika enheterna hennes 

namn- och telefonuppgifter till Barngruppen. Respondenterna får information också genom 

inkomna polisrapporter om att det har varit ”familjebråk” eller ”barn i fara” rapporter. 

Respondenterna i Barngruppen tar sedan kontakt med modern och motiverar henne till att 

barnet ska gå på samtal och prata om sina upplevelser kring det våld barnet delaktigt har 

bevittnat. En respondent menar att sedan de själva har börjat ta kontakten med modern har de 

kunnat nå ut till fler barn: 

”[…] Det har gjort att vi har kommit i kontakt med fler barn, det har ju mer än fördubblats 

sen vi har gjort såhär. Så det har hjälpt mammorna mycket. (Barbro) 

Om föräldrarna är skilda och har gemensam vårdnad om barnet är det boendeföräldern som 

avgör om barnet ska gå på samtal eller inte. Vid annat fall är svårigheten att få fadern att 

acceptera samtalen. En respondent berättar följande: 

”[---] Där måste vi balansera på orden. Pratar vi om våld så går pappan ofta i försvar. Så vi 

får tyvärr säga att ni har bråkat mycket och vi vill att barnet ska ha möjligheter att prata om 

sina upplevelser kring det [---].” (Barbro) 
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Information om Mansmottagningen finns på kommunens hemsida och männen kan själv söka 

sig till verksamheten genom telefonkontakt. Ett annat sätt är att männen blir hänvisade till 

verksamheten från andra olika förvaltningar. Mikael har också haft få besök i häktet med 

syftet att så ett frö så att männen sedan kan uppsöka honom av vilja till förändring. Vidare kan 

männen komma i kontakt med verksamheten som vid vårdnadstvister på Barn- och 

ungdomsförvaltningen hänvisas till Mikael.  

Insatser inom de olika verksamheterna  
Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjälp de behöver. Vidare anges i samma lag att särskild hänsyn skall tas 

till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i hemmet och att de får den hjälp och det 

stöd de behöver.  

Insatser till våldutsatta kvinnor 

Respondenterna i Qvinnofred uppger att de erbjuder skydd och stöd till kvinnorna på olika 

sätt. När en kvinna söker skydd hjälper Karin och Kristina henne antingen till kvinnojouren i 

den egna kommunen eller i andra kvinnojourer i landet. Qvinnofred har också en lägenhet 

med skyddad adress till förfogande för kvinnor som söker skydd. Andra insatser som erbjuds 

våldsutsatta kvinnor framgår också av respondenten: 

”[---] Det kan vara samtalskontakt, skyddad boende eller det här med ekonomin.” (Karin) 

Karin och Kristina beviljar ekonomiskt bistånd i det akuta skedet. Kvinnor som är 

självförsörjande beviljas ekonomiskt bistånd även om det skulle vara under en kort period så 

att hennes behov av mat, kläder och hygienartiklar tillgodoses. Våldsutsatta kvinnor erbjuds 

också andra insatser av en mer praktisk karaktär.  

”[…] Det är massor av olika saker, det kan ju vara att följa med till polisförhör, vara med 

på rättegång. Så det är mer praktiska grejer också. [---]” (Kristina) 

Respondenterna framför att de är nöjda med de insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor. 

Kvinnorna slipper slussas vidare och träffa flera olika handläggare. Kristina framhåller sin 

åsikt på följande sätt:  

”[…] Det är bra att vi har allting på ett ställe så man kan jobba med kvinnan. Hon behöver 

inte ta flera olika kontakter i början utan det räcker med mig eller Karin. [---]” (Kristina) 

Då våldsutsatta kvinnor befinner sig i ett känsligt skede anser jag att de insatser 

Socialförvaltningen erbjuder möter henne där hon befinner sig och gynnar kvinnan och 

skapar större trygghet i hennes tillvaro. 
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Insatser till barn som har bevittnat våld i hemmet 

Barn som bevittnar våld i hemmet är ett undersökt område och visar att för barn som bevittnar 

våld i hemmet, och som Margareta Hydén (1995) benämner delaktiga vittnen till våldet, 

innebär det ett trauma och därför är det av stor vikt att barnen får bearbeta sina upplevelser 

kring våldet.  

Barngruppen erbjuder insatser i form av enskild samtalskontakt. Respondenten Berit 

illustrerar närmare vilka andra insatser som erbjuds: 

”[---] Det kan ju vara Barngruppen, men de vanliga insatserna som finns är kontaktperson, 

kontaktfamilj, familjestödsgruppen, familjesamtal, praktiskt pedagogiskt arbete i hemmet. 

Om det är riktigt illa så finns det även familjehemsplacering, det är de vanligaste insatserna 

som hör till alla barn kan man säga, men vi träffar ju bara de barnen som inte lever kvar i 

våldet. [---]”. (Berit) 

Barngruppen-kontakt är en insats i form av samtalskontakt i en serie av fem till åtta samtal, 

där socialsekretrarna arbetar utifrån ett material framställd av Rädda Barnen, Och han 

sparkade mamma. Det är en bok som synliggör barn som bevittnar våld i hemmet och 

presenterar en modell för krisbearbetning, Trappan och innehåller arbetsmaterial i arbetet med 

barn som bevittnat våld i hemmet. Inledningsvis har socialarbetarna samtal med modern där 

hon beskriver barnet samt där hon också detaljerat berättar om våldshändelsen och det hon 

tror barnet minns som värst, ”[---] uppbrottet är ju vanligt att det är det jobbigaste eller när 

polisen kom [---].” (Barbro) 

Samtalen är barnets stödinsats och inga uppgifter lämnas ut till föräldrar, utredare eller 

polisen. Barbro uppger att det är många som tycker att det är frustrerande att inte få reda på 

vad barnet säger. Eftersom det är barnets krissamtal är det upp till barnet själv att avgöra vad 

de vill återge till modern på avslutningen. Barbro illustrerar det nedan: 

”[---] Om man vill visa nån teckning eller ja… och det vill de oftast inte. Kanske nån 

teckning men de vill inte berätta vad vi har pratat om och så. (Barbro) 

Berit och Barbro har erfarenheten av att barnen uppskattar samtalen och tycker det är skönt att 

få prata om sina upplevelser kring våldet. Vidare har framgått av respondenterna att vissa barn 

har lättare att prata om våldet medan andra barn kräver mer av respondenterna och som på 

olika sätt får hitta olika modeller att arbeta med varje enskilt barn.  

Insatser till våldsutövande män 

I boken Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar skriver Ann Mari Wallberg (2008) att oftast 

aktualiseras socialtjänstens kontakt med våldsutövande män i samband med att kvinnan har 
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lämnat mannen. Det påpekas också att mannen måste få en egen socialsekreterare som 

motiverar mannen att söka hjälp för sitt våldsamma beteende och att mannen inser att 

problemet är hans egen. Professionella mottagningar som arbetar med våldsutövande män har 

målsättningen att männen ska upphöra med våld och dominans gentemot kvinnan. Därför är 

det av stor vikt att socialsekreterarens förhållningssätt är att bestämt ta avstånd från våld 

(ibid). Dock har framgått av utredningen SOU 2006:65 att många kommuner inte har 

särskilda insatser till våldsutövande män och det är enbart några kommuner som kan erbjuda 

enskilda socialsekreterare. 

Mansmottagningen erbjuder i dagsläget individuell samtalsbehandling. Det har nämnts 

tidigare att verksamheten är ett projekt sedan ett och ett halvt år och respondenten i sin 

yrkesroll som metodutvecklare arbetar med att hitta flexibla arbetsprogram. Mikael belyser 

närmare den insats som erbjuds till männen: 

”[---] Beroende på var mannen befinner sig så kör vi en väldigt tät kontakt eller fasar ut 

den i ett senare skede, kanske träffas en gång varannan vecka. [---]” (Mikael) 

Ambitionen med samtalsbehandling är att männen ska sänka våldsnivån och komma till insikt 

om den egna problematiken kring våldet. Mikael talar också om att då verksamheten har 

funnits i knappt två år och det är en svår målgrupp att nå, finns det inte underlag för att starta 

en gruppverksamhet. Vidare hoppas Mikael att projektet ska förbli en permanent del av den 

kommunala servicen och som respondenten själv uttrycker det ”Jag tycker det är en 

självklarhet egentligen. [---]”  

Bilden av våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor 
Mäns våld riktas mot alla slags kvinnor oavsett ålder, samhällsklass eller etnicitet. I 

undersökningen avsåg jag att ta reda på socialarbetarnas bild av vilka kvinnor som utsätts för 

våld, vilka män som utövar våld samt vilka förklaringsmodeller socialarbetarna tillämpar i sitt 

arbete. De kvinnliga respondenterna menar att det inte finns någon prototyp för vilka kvinnor 

som utsätts för våld utan det kan vara vem som helst medan Mikael har ingen bild av 

våldsutsatta kvinnor. Karin och Kristina har erfarenheten av att möta väldigt många olika 

kvinnor och respondenterna illustrerar nedan vilka kvinnor som söker sig till verksamheten:  

”[…] Alltså det är som samhället ser ut, det är från alla delar, från alla samhällsklasser och 

från hela världen och så ser det ut också hos oss.” (Kristina) 

Vad gäller bilden av vilka män som utövar våld framgår av respondenterna olika åsikter. En 

respondent som arbetar med våldsutsatta kvinnor menar att det kan vara män med psykisk 
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eller personlighetsmässig problematik. Respondenten Karin som i sin yrkesroll har mött 

invandrarkvinnor har inte stor erfarenhet av deras män.  

”[…] Vi har ju en del invandrarkvinnor… män som har tagit hit kvinnor för att gifta sig 

med dem och att de har blivit isolerade här och våldsutsatta. Svenska kvinnor från olika 

samhällsklasser. Kvinnor från andra länder som har bott här länge. En del missbrukare, inte 

så många faktiskt, utan det är väl en rätt bred bild. (Karin) 

Respondenten menar att när det gäller invandrarmän kan det röra sig om psykisk problematik.  

”Alltså, jag har inte så bred erfarenhet men en del av dem har ju varit rätt så psykiskt sjuka 

faktisk.” (Karin) 

Av respondentens resonemang framgår enbart bilden av psykopatologiska våldsutövande 

invandrarmän. Det ges inget utrymme för en skiftande mångfald av män och med ett sådant 

resonemang kan antydas att alla våldsutövande invandrarmän är psykiskt sjuka till skillnad 

från män med andra etniciteter som förklaras inom en bredare förståelseram. 

En respondent som arbetar i Barngruppen anger sin bild av våldsutövande män och har 

åsikten om ”[…] att det måste vara män som har ett behov av att ha kontroll och att inte vara i 

underläge. [---]” (Berit) 

Mikael har erfarenheten av att möta män av en mer nyanserad karaktär. 

”Jag kommer i kontakt med män i varierande samhällsklasser, arbetslösa, arbetsföra, 

studerande, olika etniskt bakgrund och åldrar. [---]”. (Mikael) 

Respondenten uppger att han träffar många invandrarmän, i synnerhet nyanlända. Han menar 

att socialarbetare inom de olika förvaltningarna är mer vaksamma när det gäller invandrarmän 

och snabba med att hänvisa dem till Mikael. Och inte att invandrarmän tenderar att utöva våld 

i större utsträckning än andra män.  

Våldets förklaringsmodeller 
I undersökningen avsåg jag att få en djupare förståelse kring socialarbetarnas förhållningssätt 

till våldet. Män har tendensen att underskatta omfattningen av sitt eget våldsutövande och 

definitionen ”familjevåld” kan antyda att det handlar om ett ömsesidigt våld (Eliasson, 2008). 

Samtliga respondenter i undersökningen har åsikten om att vid mäns våld mot kvinnor är det 

alltid utövarens fel och aldrig den som blir våldsutsatt. Trots de olika förklaringsmodeller till 

våldet som har framkommit genom respondenternas utsagor betonas dock av alla att ansvaret 

ligger på våldsutövande män. Respondenten Kristina anför sitt synsätt med följande citat: 
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”[…] det är den som utövar våldet som äger problemet. Och det är absolut aldrig kvinnans 

fel eller den som blir slagen. Aldrig dennes fel.” (Kristina)  

Vad gäller våldets förklaringsmodeller framgår av flera respondenter att mäns våld mot 

kvinnor kan förstås som ett uttryck för maktlöshet och en strävan att få makt och kontroll. 

Respondenten Berit har erfarenheten av att oftast uttrycks en maktlöshet i familjer där våld 

förekommer. Vidare säger hon: 

”[…] Det är ett behov av att ha kontroll och att inte känna sig maktlös, och sättet som man 

skapar kontroll är att ha en makt över andra, att de är rädda för en. [---]” (Berit ) 

Respondenternas förhållningssätt till mäns våld mot kvinnor i termer av maktlöshet och 

kontroll är i likhet med Per Isdal (2001) och det han benämner relationsvåld. Enligt Isdal sker 

våld i nära relationer eller i maktsystem från någon som är starkare eller innehar mer makt 

mot någon som är svagare eller har mindre makt.  

Att förklara våldet i termer av makt och kontroll är också ett synsätt som Eva Lundgren 

(2004) framhåller. Hon menar att mäns våld mot kvinnor är just ett uttryck för den makt och 

kontroll män i bemärkelsen av män innehar. Vidare framhävs att våldet grundar sig en 

samhällelig normal maktordning där kön och våld hör samman och fäster normalitet till en 

rådande maktobalans mellan könen. Normalitet utgör de inordnade aspekter av könskulturen 

däri skapas manlighet och kvinnlighet och dess olikheter. I maktobalansen står manligheten 

för det överordnade och inbegriper makt, status och tolkningsföreträde.  

Mikael menar att mäns våld är en strävan att skaffa eller behålla makt och kontroll. Hans åsikt 

framgås av följande citat: 

”[…] Där vi är oense, männen menar att deras våldanvändande är ett resultat av att de inte 

har kontroll. Jag menar då att de aktivt skaffar sig kontroll, att det är liksom en vald 

handling. [---]” (Mikael) 

Vad som framkommer av Mikael är i likhet med vad både Per Isdal och Eva Lundgren är 

överens om. Att betrakta våldet som en brist på självkontroll tillåter männen att undgå all 

ansvar över det våld de utsätter kvinnan för. I enlighet med Isdal och Lundgren är mäns våld 

mot kvinnor en styrd handling där mannen förutom att ha kontroll över kvinnan han utsätter 

för våld har också kontroll över var våldet äger rum, våldets tidpunkt, våldets mängd och det 

sätt han utövar våldet på. Som Isdal också påpekar är våldsutövande män väldigt bra på att 

kontrollera sig i andra sammanhang.  

Barbro på Barngruppen förklarar mäns våld mot kvinnor enligt vad Eva Lundgren (2004) 

benämner normaliseringsprocessen.  
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”[…] Jag tänker väl mer att det är normaliseringsprocessen, att mannen sakta får kvinnan 

att tro att det är såhär man lever. Sakta isolerar henne och … att sådär skifta mellan kärlek 

och våld. Så det är väl mer strukturellt maktförhållande tänker jag. [---]” (Barbro)  

Att förklara och förstå våldet ur normaliseringsprocessen innebär att kvinnan vänjer sig vid 

misshandeln och kvinnan internaliserar stegvis mannens motiv till våldet. Till sist ser hon sig 

själv med mannens ögon och i hennes strategi att behaga mannen för att minska våldet 

övergår nu till att behaga mannen för att överleva våldet (Lundgren, 2004).  

Till skillnad från andra respondenter framförs av en respondent som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor en annan förklaringsmodell av en mer psykologisk natur. Vidare förklarar hon våldet 

enligt följande citat: 

”[---] en del handlar om personlighet, kanske vad man har fått med sig från barndom, med 

anknytningsmönster… så som jag börjar fundera på nu eftersom jag läser steg ett och 

psykodynamisk. Som handlar om vad man har fått med sig som liten. Vad är det man har 

lärt sig när man har vuxit upp. [---]” (Karin) 

I likhet med det individualpsykologiska synsättet som förklarar våldet från faktorer på det 

individuella planet framhålls också av respondenten det sociala arvets betydelse. Våldet 

förklaras således som ett inlärt beteende i familjen. Man söker på individnivå egenskaper hos 

mannen för att förklara våldet och menar att mannens dåliga självkänsla, hans osäkerhet i sin 

mansroll samt ett beroende till kvinnor ligger till grund för hans våldsutövande. Johan 

Cullberg (2003) ger barndomen utrymme och påstår att många misshandlade män har själv 

blivit utsatta för våld. Vidare menar han att en otrygg relation som männen antas kan ha haft 

till sina oförutsägbara mödrar och till fäder som utgjort dåliga manliga identifikationsobjekt 

följer honom i vuxenlivet och på så sätt kan orsaka en stark komprimerat aggression som 

sedan överförs till den kvinnliga partnern.  

Eva Lundgren tar avstånd från individualpsykologiska förklaringsmodeller. Enligt detta 

synsätt menar hon upprätthålls en manlig överordning och en kvinnlig underordning. Som 

framgår också av Mellberg (2004) uttrycks denna upprätthållning när det uppstår otillräcklig 

samstämmighet mellan norm och realitet och underordningen återupprättas med våld.  

Av Karin och Kristina har framkommit att det inte är med alla hjälpsökande kvinnor man 

pratar om våldets förklaringsmodeller . Det finns en del kvinnor som undrar varför männen 

utövar våld mot dem och då går man djupare in på förklaringsmodellerna. Många kvinnor 

skuldlägger sig själva och då fokuserar Karin och Kristina sig på att motivera kvinnan att gå 

ifrån den våldsutövande mannen. 
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Mikael berättar att han i sina samtal med våldsutövande män pratar väldigt mycket om våldet 

och dess orsaker. I synnerhet i inledningsskedet där respondenten försöker visa att det handlar 

om rediga kontrollinslag från mannens sida och att det inte är någon bristande impulskontroll. 

Respondenten berättar att männen har benägenhet att underskatta våldet och att det finns 

tydliga försvarsmekanismer hos männen som avsäger sig ansvaret för våldet och lägger det på 

situationen och den han utövar våldet mot. Samtliga respondenter menar att i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som har bevittnat våld i hemmet är man 

noga med att prata om våld och inte om bråk som både männen och kvinnorna hellre 

benämner det.  

Utbildning 
Vad gäller utbildning och kompetens anges i Socialtjäntslagen (2001:453) 3 kap. 3 § att: 

”[---]För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.” 

Fyra respondenter anger att de har gått socionomutbildningen. En respondent som i grunden 

är socialpedagog har kompletterat sin utbildning och är socionom. Verksamheterna tilldelades 

projektmedel av Länsstyrelsen vilket möjliggjorde alla respondenter att gå en kurs, 

Våldsutsatta kvinnor och barn.  

Flera av respondenterna menar att kursen har varit lärorik och givande för arbetet i de olika 

verksamheterna. Respondenterna finner att kursen, förutom att ha bidragit med djupare 

kunskap i våldets orsaker, har belyst våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i 

hemmet och våldets konsekvenser.  

Vad gäller respondenternas kunskap om mäns våld mot kvinnor framförs åsikten av att i 

högskoleutbildning förekommer det väldigt lite kunskap om mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem. Flera respondenter menar att grundutbildningen (socionomutbildningen) är 

inte tillräcklig för att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld i 

hemmet. Respondenterna inom de olika verksamheterna illustrerar det nedan: 

”[---] Det krävs nåt annat än bara en grundutbildning skulle jag våga säga faktiskt.” 

(Barbro) 

”Alltså från Socialhögskolan fick man ju inte mycket [---]” (Kristina) 

Respondenterna menar att det är svåra målgrupper de arbetar med och respondenten Barbro 

anser att i arbetet med barn i kris krävs det mycket kunskap såsom i samtalsmetodik då i 

arbetet med barn måste man kunna läsa av och tolka barnen på ett sätt som skiljer sig i arbetet 
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med vuxna. Hon menar att grundutbildningen inte gav tillräckligt med kunskap för just denna 

typ av socialt arbete. Av en annan respondent framförs åsikten av liknande slag: 

”[---] Jag tyckte inte att man kände sig rustad för något arbete egentligen när man kom ut 

från Socialhögskolan. [---]” (Berit) 

Respondenten menar att enbart med socionomutbildningen har man inte tillräckligt med 

kunskap och kompetens för att arbeta. Hon talar också om vikten av den erfarenhet hon 

förvärvat i sin yrkesroll med åren. Respondenten finner att arbetserfarenheten är av mer värde 

och mer lärorik än vad hon anser om den utbildning hon har slutfört.  

Vidare framgår av samtliga respondenter att utbildning sker fortlöpande och jag låter 

respondenten Mikael illustrera det nedan med följande citat: 

”[---] Och vi har ju utbildats fortlöpande, vi har handledning, vi har utbildningsdagar, vi 

har temadagar, vi har föreläsningar och sånt så det pågår ju ständigt en utbildning. [---]” 

(Mikael) 

Familjefridsgruppen - Qvinnofred, Mansmottagningen och Barngruppen utbildar handläggare 

i andra enheter inom kommunen. Det inleds med en film och följs av diskussionsfrågor i 

grupper. Syftet är att få de enskilda handläggarna att reflektera kring deras syn på 

våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor samt hur kvinnors ärende handläggs när de går 

från och till mannen. Vidare diskuteras skillnader mellan bråk och våld och hur man hjälper 

barn att förstå denna skillnad. Respondenterna menar att det är ett sätt att hålla utbildning och 

verksamhet levande och att det har varit bra. 

Respondenterna framför vikten av pågående utbildning och uppger att i kommunen finns det 

resurser till kunskapsändamål. Samtliga respondenter uppger också att de anser att de har 

tillräckligt med utbildning för att möta målgrupperna i de olika verksamheterna de tjänstgör i. 

7. Avslutande slutdiskussion  
Undersökningens tvåfaldiga syfte har varit att ta reda på hur kommunens arbete med 

våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som har bevittnat våld i hemmet fungerar i 

X-stad. Men också att studera vilka teoretiska förklaringsmodeller till våldet som används i 

Socialtjänsten och vilka konsekvenser dessa olika inriktningar får. Jag anser att de 

frågeställningar som har legat till grund för undersökningens mål har besvarats och studiens 

syfte har uppnåtts.  

1. Verksamhetens organisering – Sedan kommunen fick projektmedel sommaren 2008 har 

arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i hemmet 
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förbättrats. I projektet ingick att hitta former för samverkan med andra aktörer, 

kunskapsspridning, kvalitetssäkring och rekrytering. Innan projektet startade slussades 

våldsutsatta kvinnor mellan olika handläggare. Qvinnofred fungerar bättre nu då de sedan 

hösten 2007 är två kvinnofridssamordnare som arbetar med våldsutsatta kvinnor på heltid och 

därmed får en bättre bild av kvinnorna och vilken hjälp de behöver. Barngruppen fungerar 

också bättre sedan de bildade grupp med Qvinnofred och Mansmottagningen och arbetet med 

barn som bevittnar våld i hemmet har kommit igång på allvar och man träffar fler barn än 

tidigare. Mansmottagningen är också en del av projektet och tidigare har det inte funnits 

någon mottagning som arbetade med våldsutövande män. Efter vad som har framkommit i 

tidigare studier om Socialtjänstens arbete med våldsutövande män, eller bristen på sådant 

arbete, finner jag att det är ett framsteg att arbetet med våldsutövande män har aktualiserats 

och utförs i den undersökta kommunen. Det förefaller finnas ett fungerande samarbete i 

arbetet med mäns våld mot kvinnor. Ett nära och gott samarbete finns mellan respondenterna 

som arbetar i Familjefridsgruppen, till andra interna enheter samt till andra myndigheter och 

kvinnojouren i den egna kommunen.  

2. Insatser till våldsutsatta kvinnor, våldsutövande män och barn som bevittnar våld i hemmet- 

Mottagningen för våldsutövande män erbjuder i dagsläget enbart samtalskontakt. För 

våldsutsatta kvinnor erbjuds skydd, stöd och hjälp på olika sätt. Det kan vara insatser såsom 

skyddat boende, ekonomiskt bistånd, samtalskontakt men också insatser av mer praktisk 

karaktär såsom att följa med till polisförhör och vara med på rättegång. Den hjälp och det stöd 

som erbjuds av kommunen i X-stad kan tydas motsvara socialtjänstlagens krav på kommuners 

ansvar för våldsutsatta kvinnor och att deras behov tillgodoses för att ta tag och förändra sin 

situation. Det finns också insatser till barn som bevittnar våld i hemmet och vanligen erbjuds 

samtalskontakt. Min tolkning är att kommunen tar mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem på allvar och arbetar med alla familjemedlemmar som på olika sätt påverkas 

av våldet.  

3. Utbildning - När det gäller utbildning har fyra av fem respondenter uppgett att 

grundutbildningen (socionomutbildningen) inte bidrar med tillräckliga kunskaper och 

kompetens för att arbeta med våldutsatta kvinnor och deras barn. Även i tidigare studier har 

brister i utbildningen betonats och att ämnet mäns våld mot kvinnor förekommer i väldigt lite 

utsträckning på utbildningen. Några av respondenterna har förvisso avslutat utbildningen för 

ett par år sedan men detta framhålls även av de mer nyligen examinerade. Jag anser likväl att i 

utbildningen har genusfrågor berörts ett fåtal gånger men ämnet mäns våld mot kvinnor har 

inte funnits implicit i utbildningen. 
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4. Våldets förklaringsmodeller - Vad gäller våldets förklaringsmodeller har respondenterna 

framhållit olika sätt att förklara mäns våld. Tre respondenter förklarar våldet som ett utryck 

för maktlöshet och en strävan efter makt och kontroll. En annan respondent förklarar mäns 

våld mot kvinnor på samma sätt som Eva Lundgren och det hon benämner 

normaliseringsprocessen. Av en annan respondent har angetts ett individualpsykoligiskt 

synsätt som söker förklaringar till våldet på individnivå och egenskaper hos mannen. Detta 

synsätt framhäver det sociala arvets betydelse och våldet förklaras som ett inlärt beteende i 

familjen.  

5. Genomsyrar förklaringsmodellerna arbetet med våldsutsatta kvinnor? 

Respondenterna har angett olika förklaringsmodeller till våldet och vad som har framkommit i 

studien finns det inget som tyder på att våldets förklaringsmodeller ger konsekvenser i 

socialarbetarnas dagliga arbete. Även bland kvinnofridssamordnarna finns olika sätt att 

förklara våldet på där en respondent förklarar våldet i termer av makt och kontroll medan en 

annan respondent utgår ifrån ett individualpsykologiskt synsätt. Min tolkning är de olika 

förklaringsmodellerna får inte konsekvenser i deras arbete med våldsutövande män. Av båda 

respondenterna har framkommit att i deras arbete med våldsutsatta kvinnor erbjuds insatser 

som tillgodoser våldsutsatta kvinnors behov av stöd, skydd, hjälp och annat bistånd de 

behöver. Min slutsats är att våldets förklaringsmodeller inte påverkar socialarbetarnas arbete 

med våldsutsatta kvinnor. Det innebär också att arbetet med våldsutsatta kvinnor styrs av 

socialtjänstlagens krav på kommuners ansvar och att våldets förklaringsmodeller inte 

påverkar den enskilda socialarbetaren och dennes arbetssätt och val av insatser till 

våldsutsatta kvinnor.  

Egna reflektioner 
Under studiens gång har det blivit klart för mig vilka konsekvenser den enskilde 

socialsekreterarens förhållningssätt, tolkningsföreträde och handlingsutrymme kan medföra 

för brukaren/klienten. Jag har i denna studie fokuserat mig på våldets förklaringsmodeller och 

vilka konsekvenser dessa får i arbetet med kvinnorna. Vad gäller resultatet som har 

framkommit i denna studie visar det sig att socialarbetare kan möta och arbeta med 

våldsutsatta kvinnor utan att låta sig påverkas av egna förhållningssätt. Jag tycker att det är 

bra att arbetet med våldsutsatta kvinnor styrs av Socialtjänstlagen och det ansvar som åvilar 

kommunen för att kvinnorna får den hjälp, skydd och stöd de behöver. Å andra sidan, jag har 

undersökt kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor enbart utifrån ett 
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socialsekreterarperspektiv. Brukarens röst som inte har tagits med i denna studie kan skilja sig 

från socialsekreterarnas när det gäller den faktiska hjälpen och andra insatser som erbjuds.  

Genom denna undersökning har jag också fått en större förståelse för att man som 

socialarbetare bör ha en repertoar av olika förhållningssätt och förklaringsmodeller i sitt 

arbete. Det är en mångfald av människor och fenomen som det sociala arbetet präglas av. För 

att utföra ett bra och kvalitetsmässigt arbete bör man kunna möta människor med respekt för 

deras ursprung och historia. Jag tycker att det är intressant att se vad som har framkommit i 

studien när invandrarmäns våldsutövande förklaras. Det förefaller finnas skillnader att se på 

våldets orsaker beroende på männens etnicitet. Av en respondent anges psykiska sjukdomar 

som förklaring till invandrarmäns våldsutövande. ”Svenska” mäns våldsutövande förklaras på 

ett annat sätt. Deras våldsutövande handlar mer om en strävan efter makt och kontroll. Jag 

tycker att det är ett intressant yttrande när invandrarmäns våldsutövande förklaras utifrån 

kulturella betingelser medan andra etniciteter förklaras utifrån samhällstrukturer och en 

rådande maktobalans mellan könen. Trots allt har jag har dock förståelse för att bakom 

yrkesrollen finns en person med egna värderingar och sitt synsätt på saker och ting. Min 

förhoppning är att den egna förförståelsen och enskilda förhållningssätt inte ska styra arbetet 

med klienterna/brukarna då dessa kan ge konsekvenser för de människor som socialt arbete 

riktar sig till- de hjälpsökande.  
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Bilaga 1 
Hej, 
 
Mitt namn är Mirsade Dizdarevic och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 
Campus i Helsingborg. Nästa vecka kommer jag att börja skriva min c-uppsats, som är en 
obligatorisk del av utbildningen. 
De senaste årens forskning och lagändringar har genererat att mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer anses som ett folkhälso- och samhällsproblem. Även barn som bevittnar våld i 
hemmet har uppmärksammats mer än tidigare då forskning har påvisat barns skador av detta.  
Jag har ett stort intresse för området som berör och behandlar kvinnofrågor vilka jag finner 
viktiga och aktuella har därför valt att studera dessa.  
Med den lagändring i Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2007 ligger ansvaret på 
kommunen att de skall ge hjälp och det stöd kvinnor som utsätts för våld är i behov av.  
 
Mitt syfte är att undersöka hur arbetet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer fungerar i 
X- Kommun. För att genomföra studien vill jag intervjua socialsekreterare, verksamma inom 
olika områden inom socialtjänsten som arbetar med dessa frågor. Jag har fått information om 
att det är sammanlagt sju verksamma inom detta område, två som arbetar med kvinnor, en 
som riktar sig till männen och fyra som i sina tjänster arbetar med barn som har bevittnat våld 
i hemmet.  
 
Mitt mål är att göra sex intervjuer, tre med de som arbetar med kvinnorna och männen och två 
intervjuer med de som arbetar med barnen. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade 
vilket innebär att jag kommer att utgå från ett färdigställt frågeformulär men kommer att låta 
dig som informant prata fritt kring varje fråga. Min förhoppning är att intervjun kommer, i 
den mån det är möjligt, att ta formen av ett samtal. Varje intervju beräknas ta ca 60 minuter. 
För att underlätta transkribering och dokumentation av det som sägs under intervjuerna 
kommer jag att använda mig utav banspelare och spela in intervjuerna. Allt insamlat material 
behandlas konfidentiellt och kommer att förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte 
kommer åt uppgifterna. När undersökningen är färdigställd kommer banden att raderas. 
 
Min förhoppning är att intervjun kommer att äga rum på din arbetsplats. Jag kommer att ta 
kontakt med de som är intresserade av att delta i undersökningen för närmare planering och 
bokning av intervjutider.  
I studien följer jag de forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, vilka 
utarbetas av Vetenskapsrådet.  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas under studiens gång. Alla som 
medverkar i studien kommer att ges största möjliga konfidentialitet. Information som kan 
identifiera dig som person kommer att avidentifieras. De uppgifter som samlats in kommer 
endast användas för uppsatsprojektet.  
Vid frågor eller funderingar kontakta mig gärna per mail eller telefon. 
 
Vänligen, 
Mirsade Dizdarevic 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

Verksamheten 

Berätta om din befattning och hur länge du har arbetat med kvinnor/män/barn? 

Hur anser du att verksamheten fungerar?  

Vilka är dina erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor/våldsutövande män/barn som 

bevittnat våld i hemmet?  

Hur kommer kvinnor/män/barn i kontakt med er?  

Vilka riktlinjer har kommunen när det gäller våldsutsatta kvinnor/våldsutövande män/barn 

som bevittnat våld i hemmet? Vilka insatser erbjuder ni och vad anser du om dessa?  

Hur ser samarbetet med andra myndigheter ut? Vilka samarbetar ni med och hur fungerar 

samarbetet? 

Våldets förklaringsmodeller   

Har du någon bild av vilka kvinnor som utsätts för våld och som vänder sig till er? Har du 

någon bild av vilka män som utövar våld mot kvinnor?  

Vilka förklaringsmodeller har du till våldets orsaker och vad grundar de sig på? 

Är förklaringsmodeller till våldet något ni pratar med hjälpsökande kvinnor/våldsutövande 

män om? 

Vad har ni för metoder i arbetet med våldsutsatta kvinnor/våldsutövande män/barn som 

bevittnat våld i hemmet? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med metoden?  

De metoder ni arbetar utifrån, vad har det gett för resultat? 

Avslut 

Vad anser du om den utbildning du har för kunna bemöta våldsutsatta kvinnor/våldsutövande 

män/barn som bevittnat våld i hemmet?  

Hur skulle du vilja att arbetet med våldsutsatta kvinnor/våldsutövande män/barn som bevittnat 

våld i hemmet skulle se ut? 

Har du något att tillägga? 
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