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Abstract  

The purpose of this study is to explore how social workers experience of working with men 

with a violent behaviour towards their partners in heterosexual relationships. We also aim to 

gain a deeper understanding of the emotional factors that affect the professional meeting. We 

have interviewed six social workers, one of whom defines herself as a woman and the rest of 

whom define themselves as men. The interviews were conducted in five different 

municipalities in Sweden since two interviewees worked within the same municipality. The 

following theories were used to analyse the empirical data from the interviews: gender 

theory, Goffman’s dramaturgical theory and Hochschild’s emotion sociological theory. The 

conclusion is that although it is necessary to obtain a certain amount of professionalism, the 

term professionalism is utterly subjective. The social workers go through a constant process 

of emotional development and feel more secure within their professional roles with time and 

experience, but both time and experience make them perceive their clients’ feelings in 

different ways.  The study also raised the question of whether the social workers’ gender 

affect the professional meeting according to the social workers themselves and the potential 

influence that the social workers’ understanding of gender roles might have on the client’s 

therapeutic process.  
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1. Inledning och problemformulering  

I dagens rättssamhälle finns det lagstiftning som dels lyfter fenomenet mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer, och dels ger riktlinjer kring och ställer krav på hur olika institutioner skall 

bemöta dessa fenomen. Socialnämndens verksamhet skall utifrån 1 kap. 1 § SoL bygga på 

respekt för människors självbestämmande och integritet (SFS 2001:453). Arbetet med och 

bemötandet av våldsutövare kräver viss kompetens (SOSFS 2014:4) och förståelse för våldets 

inverkan på de inblandade parternas liv. Våld i parrelationer är komplext på så sätt att det i 

många fall är normaliserat för både våldsutövaren och den våldsutsatta (Socialstyrelsen 

2016:19).  

  

Utifrån ovanstående resonemang finns det ingen tvekan om att socialnämnden har ett ansvar 

gentemot våldsutövare i nära relationer – att förebygga och behandla våldsamt beteende. 

Detta innebär att socialtjänsten också skall fungera som ett tryggt forum för våldsutövare i 

nära relationer såväl som för våldsutsatta. Socialtjänstlagen påpekar vikten av kompetens och 

ett respektfullt bemötande av alla klienter (SFS 2001:453), vilket därmed kräver att de 

verksamma skall upprätthålla en viss nivå av professionalitet. Under vår tid på olika 

socialkontor såg vi människorna bakom yrkestiteln socialsekreterare, som uttryckte glädje, 

sorg och frustration över möten med klienter. De verksamma inom det sociala arbetet är 

människor med egna känslor och värderingar som uttrycks utanför möten med klienter, men 

undanhålls under professionella möten med konsekvenser som vi vill studera. 

  

I denna uppsats ämnar vi att rikta fokus mot socialarbetare inom olika kommuner som arbetar 

med våldsutövande män i nära relationer för att få en djupare förståelse för hur 

socialarbetarna förhåller sig till dessa våldsutövare. Mer specifikt skall våldet utspela sig i 

heterosexuella parrelationer där män utövar våld mot kvinnor. Vi vill studera faktorer som 

påverkar socialarbetares förhållningssätt och professionalitet gentemot våldsutövare. 

Anledningen till detta val av målgrupp att studera är tabun som än idag omfamnar ämnet våld 

i nära relationer i allmänhet och mäns våld mot kvinnor i synnerhet. När ett problem präglas 

av tabu kan det medföra stora mörkertal, och många som lider av dessa problem söker inte 

hjälp förrän det blir en fråga om liv och död. Föreställningar om femininitet och maskulinitet 

bidrar till en utbredd våldsacceptans i samhället (Eliasson 1997) och en våldsacceptans bland 

offret och förövaren på grund av förväntat kvinnligt respektive manligt beteende som 

parterna anpassar sig till (Nordborg 2014). 
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Nordborg (2014) skriver om våldets normaliseringsprocess där vardagligt våld normaliseras 

och förövare och offer gradvis accepterar våldet. Genom att paret utvecklar olika strategier 

och synsätt på våldet använder mannen våldet som ett kontrollmedel över kvinnan för att 

förstärka sin manlighet, samtidigt som kvinnan anpassar sig till mannen önskemål för att 

hennes kvinnlighet skall förstärkas (ibid.). Här uppstår funderingar kring huruvida 

socialarbetare som bemöter ämnet våld i allmänhet och män som brukar våld i parrelationer i 

synnerhet genomgår en process där ribban för våldets allvar höjs. 

  

I jakten efter tidigare forskning kring hur socialarbetare upplever arbetet med våldsutövande 

klienter och vilka känslor som uppstår i samband med detta kunde vi inte finna forskning som 

berörde ämnet i fråga. Därmed blir det ännu mer intressant att undersöka detta ämne då vi 

även vill ta reda på varför denna kunskapslucka finns. Är det så att det inte finns ett intresse 

för dessa frågor då det inte finns ett påtagligt problem, eller finns behovet bland 

socialarbetare att få prata om känslor utan att detta behov tillgodoses? Just denna mystiska 

kunskapslucka väcker vårt intresse ytterligare för att studera detta fält. Genom att intervjua 

socialarbetare som arbetar med våldsutövande män i parrelationer kommer vi dels få svar på 

frågor kring känslohanteringen i arbetet, och dels på frågor kring varför känslohantering inom 

detta fält inte är djupare utforskat.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur professionella upplever sitt bemötande av 

våldsutövare och få en djupare förståelse för känslomässiga faktorer som påverkar det 

professionella mötet. 

  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur går socialarbetarna till väga för att upprätthålla en professionell relation till sina 

klienter i möten som präglas av känslor? 

2. Hur påverkar känslomässiga faktorer socialarbetarnas bemötande av manliga 

våldsutövande klienter, och hur hanteras dessa känslor av socialarbetarna? 

3. Anser socialarbetare som möter manliga våldsutövande klienter att deras kön har en 

betydelse för behandlingen?  
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2. Bakgrund 

2.1 Lagstiftning och insatser kring våld 

Våld i nära relationer är inte enbart en handling och ett fenomen som bryter mot svensk 

lagstiftning, utan även mot mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen 2016). 1993 antog FN en 

deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. En av de konventioner som Sverige har 

anslutit sig till är CEDAW – FN:s konvention om att avskaffa all slags diskriminering mot 

kvinnor. I en rekommendation av kommittén för CEDAW har det framgått att könsbaserat 

våld omfattas av definitionen diskriminering mot kvinnor utifrån bakgrunden att våld mot 

kvinnor inte uttryckligen nämns i konventionen. Sverige har en folkrättslig förpliktelse att 

stifta lagar som går i enlighet med bland annat denna konvention (ibid.). 

  

I SOSFS2014:4 framgår att socialtjänsten har skyldighet att kartlägga, utreda och erbjuda 

insatser till våldsutsatta kvinnor. Enligt 5 kap. 11 § SoL skall socialnämnden “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” (SFS 2001:453). I den 

mångfacetterade våldsrelationen fångas fler parter upp än just den våldsutsatta, bland annat 

våldsutövaren och eventuella inblandade barn. Enligt SOSFS 2014:4 skall socialnämnden 

utifrån 4 kap. 1 § SoL erbjuda våldsutövaren insatser där syftet är att beteendet skall 

förändras och våldet skall upphöra med hänsyn till våldsutsattas och våldsbevittnande barns 

behov av trygghet. Genom insatserna bör våldsutövande vuxna få en ökad förståelse för hur 

barn påverkas av våld (SOSFS 2014:4). 

2.2 Våld 

Våld är ett begrepp med varierande definitioner. När vi utförde våra intervjuer med  

professionella socialarbetare som arbetar med våldsutövande män i nära relationer refererade 

en stor del av dem till Per Isdal när de definierade begreppet våld.  

Isdal definierar begreppet våld i sin bok Meningen med Våld genom följande: "Våld är varje 

handling riktad mot en annan person, som genom av denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra 

något den vill" (Isdal 2001:34).  Vidare skriver författaren att våldsformerna kan ta sitt 

uttryck genom fem olika kategorier: fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, materiellt våld 

och latent våld (Isdal 2001) . Vi väljer att beskriva fysiskt våld, psykiskt våld och sexuellt våld 
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mer utförligt eftersom intervjupersonerna beskrev dessa våldsformer när de berättade hur 

våldsutövande män ofta utsätter sin kvinnliga partner.  

Fysiskt våld  kan förklaras genom att våldsutövaren håller fast, skakar, nyper och knuffar den 

våldsutsatta. Därefter kan de här handlingarna utvecklas till att slå och sparka den utsatta 

(Isdal, 2001). 

Sexuellt våld kan innebära att den våldsutsatta tvingas till samlag utan att hen samtycker till 

det. Den våldsutsatta kan även tvingas att utföra sexuella handlingar mot sin egen vilja. Det 

sexuella våldet kan vara det mest psykologiskt nedbrytande våldsformen, eftersom den 

drabbar hens sårbara och privata sida (Isdal 2001).  

Psykiskt våld kan förklaras genom att den våldsutsatta utsätts för hot om personen inte gör 

som den blir tillsagd.  Den våldsutsatta kan även utsättas för kränkningar som gör psykiskt 

ont. Vidare kan våldsutövaren förödmjuka den våldsutsatta genom att hen utsätts för ett 

beteende som hen uppfattar förödmjukande. Ett exempel på detta kan vara att förödmjuka den 

andre inför barnen (Isdal 2001). 

2.3 Våld i nära relationer 

Våld i nära en relation är relationsvåld som inträffar i nära relationer. I regel kommer våldet 

från någon som är starkare och har mer makt mot en person som är svagare. Det som 

utmärker våld i en nära relation är att våldet utspelar sig endast inom relationen. I många 

situationer visar våldsutövarna inte upp sitt våld i andra sammanhang, eftersom de kan vara 

bra på att kontrollera sig själv i alla andra situationer än där våldet vanligtvis äger rum (Isdal 

2001). 

Socialstyrelsen (2016) skriver att våld i nära relationer brukar vanligtvis äga rum inom 

hemmet där paret bor. Genom att våldet sker inom hemmet kan det bli svårt för utomstående 

att upptäcka våldet som sker. Våld i nära relationer kan se olika ut och består ofta av ett 

mönster med handlingar (ibid.) 

2.4 Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som finns runt om i världen. Detta 

våldsbrott handlar om att mannen har makt och kontroll över sin kvinnliga partner.  Målet för 

mannen är att ha kontroll över kvinnan, och för att uppnå detta mål använder han sig utav 

våld (Johnson & Ferraro 2000). 
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Samtidigt menar Johnson (2008) att det finns tre kategorier av våldsutövning i en relation. 

Den första kategorin av våld som tas upp är när våldsutövarna är intima terrorister. Denna 

våldstyp sker konstant och består av ständig kontroll av den som utsätts. Där sker även fysiskt 

våld. Just den här typen av våld menar Johnson (ibid.) används mest av män. Den andra 

kategorin som Johnson (ibid.) tar upp är motvåld. Det innebär att den som utsätts för våld, 

utövar själv våldsamt motstånd tillbaka för att försvara sig själv från den intima terroristen. 

Detta görs i tron om att den intima terroristen kommer att sluta utöva våld eftersom den 

utsatta agerar med motvåld för att försvara sig själv (ibid.). Den tredje kategorin är 

situationsvåld. Johnson (ibid.) menar att denna typ av våld uppstår vid konflikter och vid den 

aktuella situationen. Den har alltså inte ett kontrollerande syfte.  

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som kräver en förståelse utifrån många teoretiska 

perspektiv eftersom det inte räcker med att enbart angripa problemet på ett sätt. För att förstå 

våldet som uppstår och dess komplexitet är det betydelsefullt att särskilja de olika former av 

våld som finns och de motiv som ligger bakom att våldet uppstår (Johnson & Ferraro 2000). 

Vidare skriver Johnson & Ferraro (ibid.) att det även behövs en förståelse kring det kulturella 

och det sociala sammanhanget där våldet tar sitt uttryck. 
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom ämnen som berör socialt arbete med 

våldsutövande män i heterosexuella parrelationer att presenteras. I jakten efter forskning som 

berör känsloarbetet hos socialarbetare som bemöter ovan nämnda målgrupp fann vi istället en 

kunskapslucka som vi i denna studie ämnar att utforska. Forskningen som vi redogör för 

nedan ramar in huvudämnet för denna studie utan att beröra alla dess aspekter.  

 

För att få en djupare förståelse för klientgruppen presenteras en avhandling av Boethius 

(2015). Vidare inkluderade vi en avhandling skriven av Eriksson (2003) som handlar om 

socialarbetares bevittnande av våld och hur socialarbetaren i fråga ställde sig till det både i 

sin yrkesroll och inför rättsväsendet. Den tredje studien som redovisas i detta avsnitt utgår 

från socialarbetarstudenter som har arbetat med våldsutsatta kvinnor och betydelsen av 

handledning för att de skall finna ett förhållningssätt till arbetet som omfattar empati, men 

även avpersonaliserade strategier för kunna dra en gräns mellan sin professionella och sin 

privata identitet (Goldblatt & Buchbinder 2003). Detta ansåg vi vara av särskild relevans då 

samtliga respondenter beskrev betydelsen av handledning och stödjande kollegor och chefer. 

Studien lyfter även socialarbetarstudenters egna erfarenheter av våld och hur arbetet med 

våldsutsatta har format om deras definition av och uppfattning om våld i nära relationer 

(ibid.). I den näst sista studien redogörs det för socialarbetares rationaliserande av våld efter 

att själva ha utsatts för ett våldsamt beteende av klienter (Tzafrir et. al. 2013). Studien 

inkluderades i detta kapitel eftersom majoriteten av respondenterna som har deltagit i vår 

studie har någon gång upplevt en känsla av rädsla under ett klientsamtal och hanterat rädslan 

på olika sätt. Avslutningsvis presenteras en studie av Brännvall (2016) som redogör för 

betydelsen av att myndigheter visar sitt stöd för de våldsutsatta och tar ställning mot våldet, 

inte enbart i enskilda samtal utan även inför våldsutövaren.  

3.1 Att söka hjälp   

I en avhandling från 2015 lyfter Boethius svårigheter som en del män som går i behandling 

för att sluta bruka våld i nära relationer upplever. Dessa män har svårt att identifiera sig med 

målgruppen för verksamheter som vänder sig till våldsutövande män i nära relationer. 

Männen distanserar sig till föreställningen om mannen som den typiske gärningsmannen och 

kvinnan som, med Boethius ord, det “ideala offret” (ibid:199). Männens förväntningar på 

mansverksamheten ser dock annorlunda ut - de räknar nämligen med att utgångspunkten i 
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behandlingarna är kategoriseringar utifrån gärningsmans- och offerroller.  idare förklarar 

Boethius att gränssättningen för männens avståndstagande till föreställningen om sig s älva 

som gärningsmän “sker genom berättelser om att det som inträffat inte bör tolkas som våld, 

att det inte varit tillräckligt våldsamt, eller genom att männen förhåller sig till den typiska 

kvinnomisshandlaren och hans våldsutövande” (ibid:199). 

  

Männen beskriver vägen till den nuvarande samtalskontakten som utmanande då de under 

lång tid försökte förmedla behov av kontakt till psykologer, arbetsledare och vårdpersonal 

utan framgång. De beskriver en viss skam som är förknippad med att söka sig till en 

närstående och berätta om våldet, och har med anledning av detta vänt sig till - för dem - 

okända professionella för att få den hjälp de har önskat (Boethius 2015). 

  

En del av de deltagande männen i Boethius (2015) undersökning använde behandlingen för 

att normalisera våldet och tolka det som ett vanligt förekommande fenomen. En av 

respondenterna liknade våldet vid en sjukdom och motiverade detta med att behandlingar inte 

hade funnits om det inte vore för att våld faktiskt är vanligt. Männen drar nytta av 

gruppverksamheterna på så sätt att de får en ökad förståelse för män som utövar våld i nära 

relationer, utan att få en ökad acceptans för detta. Genom att männen jämför sig med andra 

deltagande män i gruppverksamheten som är ännu värre och får en större insikt i de andra 

männens relationer och våld får de uppfattningen om att våld i nära relationer inte är ovanligt 

(ibid.). 

3.2 Betydelsen av socialarbetarens förhållningssätt  

Eriksson skriver i  sin avhandling I skuggan av Pappa - Familjerätten och hanteringen av 

fäders våld (2003:129-131) ett exempel på hur myndighetspersoner, i detta fall 

familjesekreterare,  blivit vittne till att mannen har slagit sin före detta kvinnliga partner. 

Händelsen utspelar sig under ett samarbetssamtal där mannen visar hur han har slagit 

kvinnan. Familjesekreteraren väljer att inte anmäla detta till polisen. Familjesekreteraren vill 

inte ha en uppfattning om kvinnan som blivit utsatt borde göra en anmälan eller inte. 

Famil esekreteraren uppger i händelsen: ” a,  ag kan inte säga och vill inte säga om  ag 

tycker, om du ska polisanmäla eller inte” (Eriksson 2003:130). Kvinnan väljer att anmäla 

mannen till polisen. När de sedan är i förhör med åklagare väljer familjesekreteraren att 

stödja mannens utsaga, eftersom familjesekreteraren ansåg att det bara var en demonstration 

av vad mannen tidigare hade gjort mot kvinnan. Detta resulterade i att kvinnans anmälan inte 
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ledde till ett åtal mot mannen. Vidare skriver Eriksson (2003) att det som sker i denna 

händelse tydligt visar att det finns ett problem i myndigheters praktik.  

Brännvall skriver i sin avhandling Frigörelse med förhinder - Om polisanmälan när kvinnor 

tar sig ur mäns våld i nära relationer (2016)  hur kvinnor som är utsatta vill att myndigheter 

ska berätta för mannen att våldet inte är tillåtet och acceptabelt. Kvinnorna menar att även om 

de själva redan har markerat gränser för mannen, så har mannen inte verkat förstå. Kvinnorna 

har dessutom gjort en polisanmälan. De anser att om en myndighet, i detta fall polisen, hade 

förmedlat till mannen att det är fel att bruka våld, hade mannen kanske förstått markeringen 

och upphört med sitt våldsamma beteende. Detta eftersom markeringen inte enbart kommer 

från henne själv utan stödjas även av myndigheten (ibid.). Brännvall (2016:169) uttrycker det 

på följande sätt: "När kvinnorna talar om polisanmälan som en gränsmarkering från det 

straffrättsliga systemet, tillskriver de rättssystemet en uppfostrande funktion". 

3.3 Betydelsen av handledning 

I en studie av Goldblatt och Buchbinder (2003) om kvinnliga socialarbetarstudenter som i sin 

praktik har arbetat med våldsutsatta kvinnor beskrev en student hur arbetet med denna 

målgrupp påverkade alla aspekter av hennes liv. Hon upplevde att kvinnor som kom från 

bakgrunder och omständigheter liknande hennes, och till och med såg mer välvårdade ut än 

vad hon gjorde, utsattes för våld och fick sina liv förändrade till en grad som hon aldrig skulle 

kunna hantera. För att de utsatta kvinnornas erfarenheter inte skulle krocka med studentens 

självbild upplevde hon ett behov av tydliga gränser för sitt inre territorium, dels för att 

förstärka kapaciteten och flexibiliteten som en professionell student i ett boende för utsatta 

kvinnor och dels för att fortsätta med sin vardag utanför boendet. Med hjälp av uppmärksam, 

känslig, systematisk och tydlig handledning återfick studenten ett perspektiv som grundade 

sig på säkerhet och kunde känna igen skillnader mellan sig själv och klienterna, trots 

befintliga likheter. Denna upplevelse delades av andra studenter, som kände sig säkra med att 

empatiskt arbeta med våldsutsatta kvinnor när de kunde balansera detta med sin känsla av 

personlig säkerhet, tydliga gränser och starka känslor av igenkänning med klienterna (ibid.). 

  

3.4 Socialarbetares egna upplevelser av våld 

Bland respondenterna i Goldblatt och Buchbinders (2003) studie som finns beskriven ovan 

förekom studenter med föräldrar som har utsatt varandra för våld i hemmet. Studenterna med 
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denna bakgrund upplevde en oundviklig kluvenhet mellan att å ena sidan acceptera att det 

tidigare upplevda familjevåldet kan komma att kategorisera en som offer och å andra sidan 

betona icke-våldsaspekterna i familjelivet för att balansera våldsbilden och tillåta en att fly en 

smärtsam igenkänning av våld (ibid.). 

  

Andra studenter som deltog i Goldblatt och Buchbinders (2013) studie började undersöka 

sina egna parrelationer och kom fram till flera insikter om både tidigare och nuvarande 

relationer. En av studenterna kände ett behov att sätta tydliga gränser inom sitt nuvarande 

förhållande för att inte tappa kontrollen och hamna i en relation där hon liksom sin senaste 

relation skulle bli illa behandlad. En annan student kände igen sin partners beteende i de 

historier som de utsatta kvinnorna berättade om sina våldsutövande partners och avslutade 

relationen innan våldet eskalerade. En tredje student som en gång hade haft ett stort bråk med 

sin partner tog upp bråket gång på gång för att partnern inte skulle få en chans att förminska 

våldet och skapa ett våldsmönster. Studenterna blev influerade av feministiska teorier som 

undervisades på universitet och de utsatta kvinnornas egna berättelser om våldet som de har 

upplevt. Berättelserna överskred studenternas professionella gräns och berörda dem 

känslomässigt till den grad att de rannsakade sina relationer och genomförde förändringar för 

att undvika att själva falla offer för våld (ibid.). 

  

När en del av studenterna i Goldblatt och Buchbinders (2013) studie som var i parrelationer 

började betrakta dessa utifrån teorier om könsroller kunde de se hierarkier som ledde till att 

de undersökte dem och fattade beslut utifrån dessa slutsatser. En student utmanade hierarkin i 

sin relation och drog slutsatsen att hon har en stöttande partner, medan en annan student insåg 

att hon har en partner som tror på medfödda könsskillnader och förväntar sig ett beteende 

därefter, vilket resulterade i att hon ställde in sitt bröllop. Självreflektionerna som kom till 

följd av att studenterna satte våldsutsatta kvinnors relationer i förhållande till sina egna och 

studerade dessa utifrån könsroller bidrog till förändringar både inom studenterna och i 

relationerna mellan studenterna och deras partners (ibid.). 

  

3.5 Hantering av våldsamma beteenden 

I en studie av Tzafrir et. al. (2013) försöker forskarna att utforska och förstå hur 

socialarbetare möter och hanterar klienters aggressiva beteende. Forskarna kunde identifiera 
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en fyrstegsprocess som förvisso inte var linjär då socialarbetarna kunde röra sig fram och 

tillbaka mellan de olika stegen. 

  

I det första steget rationaliserades det aggressiva beteendet utifrån att socialarbetarna såg ett 

visst behov hos klienterna som de tolkade till något rationellt och därmed legitimerade detta 

beteende. Det sociala arbetets värdegrund betonar att acceptera klienten, förstå klientens 

svårigheter och acceptera deras svårigheter. Att ha fokus på klienten tolkas som att göra 

uppoffringar som socialarbetare. Vissa socialarbetare legitimerade det aggressiva beteendet 

med ytterligare faktorer, såsom naturliga oföränderliga faktorer, utbildningsbakgrund, 

ekonomiska faktorer m.m. Andra socialarbetare ansåg att kollegor som har ett oempatiskt 

förhållningssätt eller distanserad relation till sina klienter kan ligga bakom klienternas 

våldsamma beteende. Många socialarbetare i studien hade svårt att dra gränsen mellan 

professionalitet och självuppoffrande altruism (ibid.). 

  

Tzafrir et. al. (2013) redogör för det andra stegets glapp som uppstår mellan socialarbetarnas 

uppfattning av, förväntningar om och beteende gentemot klienterna och klientens aggressiva 

beteende. En del av socialarbetarna i studien reagerade sårat och argt mot klienterna när de 

utsatte dem för aggressivitet. Ilska utgör en del i en kognitiv process där en kan tänka över sin 

roll, sina värderingar och professional habitus (ibid.). Till följd av den känslosamma 

reaktionen bryts kognitiva och normativa hinder ner i processens tredje steg, vilket i sin tur 

leder till en process där socialarbetarens omvärderar och omformar sina normer och etiska 

förhållningssätt som tidigare utgjorde hörnstenar i ens professionella förhållningssätt (ibid.). 

  

I det fjärde stadiet påbörjas en förändring i socialarbetares beteende efter insikter om hur de 

uppfattar och reagerar på aggression och våld och (ibid.). Trots att förändringarna sker på 

både en kognitiv nivå och en beteendenivå är processen komplex och kan innehålla bakslag. 

Behovet av empati och medlidande fortsätter att spela en stor roll i socialarbetarnas 

perspektiv. 
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4. Metod 

4.1 Metodmässiga överväganden 

Syftet  med denna undersökning är att studera hur socialarbetare upplever sitt bemötande av 

våldsutövande män i parrelationer och få en djupare förståelse för känslomässiga faktorer 

som påverkar det professionella mötet. Med frågeställningarna syftar vi till att få fram 

djupgående och nyanserade tolkningar eftersom vi vill ta reda på de professionellas 

erfarenheter av att bemöta våldsutövande män i parrelationer. Eftersom vi inte vill ha en 

generaliserbar undersökning utan snarare en djupgående sådan, har vi valt att använda oss av 

en kvalitativ metod i vår studie.  Bryman (2011:340) menar att den kvalitativa metoden är 

inriktad på ord och tolkningar. 

 

Vid kvalitativa undersökningar är deltagarnas utsagor i fokus - det är deras perspektiv av vad 

de uppfattar som viktigt, som sedan blir undersökningens utgångspunkt (Bryman 2011:371). 

Vidare vill forskaren i en kvalitativ undersökning försöka förstå och uppfatta världen på 

samma sätt som deltagarna gör det (ibid). Den kvalitativa forskningen strävar alltså efter att 

förstå beteenden, värderingar och åsikter (Bryman 2011:372).  Forskaren brukar även studera 

människor i deras naturliga miljö (ibid.)  Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan 

man få en djupare förståelse av det som undersöks, vilket vi syftar till att göra i vår 

undersökning.  

 

Det som ofta kännetecknar kvalitativa metoder är att undersökningen baseras på kvalitativa 

intervjuer.  Bryman (2011:413) skriver att när intervjuer används som metod är intresset 

riktat mot den som blir intervjuad. Tanken är att respondenten skall kunna röra sig i olika 

riktningar när de svarar på frågorna, med andra ord skall respondenterna inte vara bundna till 

svarsalternativ. Genom att respondenterna kan svara fritt på frågorna får vi som intervjuare en 

djupare förståelse för respondenternas utsagor (ibid.). 

Vi har valt att specifikt använda oss av en semistrukturerad intervju i denna undersökning. 

Bryman (2011:415) skriver att forskaren utgår från en intervjuguide i en semistrukturerad 

intervju. I intervjuguiden har forskaren skrivit upp viktiga teman som skall beröras och 

därefter ställer forskaren frågor utifrån dessa teman (ibid.). Frågorna behöver inte ställas i en 

bestämd ordning, utan forskaren har möjlighet att ställa frågorna när hen vill. Det som även 

gör denna intervjumetod relevant för vår undersökning är att vi får chansen att ställa 
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följdfrågor på det respondenten svarar och kan därmed få en djupare förståelse för ämnet 

(ibid.). Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att fördjupa svaren samtidigt 

som intervjuaren kan gå in i en dialog med respondenten (May 2001).  

4.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden utgjordes av fyra huvudrubriker som representerade olika teman vi ämnade att 

beröra, nämligen bakgrund, arbetet med våldsutövare, det professionella mötet och känslor 

(bilaga 2). Varje tema omfattade ett antal frågor som skulle täcka de aspekter som vi var 

intresserade av att studera. I praktiken besvarades många av frågorna utan att de behövde 

ställas. När vi exempelvis bad respondenterna att beskriva sitt arbete gick de efter en stund 

självmant in på metoderna de använder sig av och hur de tillämpar teorier om anti-

våldsbehandlingar. Det förekom att vi ställde följdfrågor som inte hade konstruerats inför 

intervjuguiden då de formulerades i stunden utifrån respondenternas berättelser och 

påstående, som legitimerade dessa frågor och gav dem relevans. I efterhand kan vi konstatera 

att semistrukturerade intervjuer var ett utmärkt sätt att få våra frågor besvarade genom, just 

på grund av flexibiliteten som denna typ av intervjuer medför. Det gynnade samtalet att 

respondenterna kunde besvara frågorna öppet och röra sig från ämne till ämne samtidigt som 

konversationen begränsades av intervjuguidens ramar, särskilt med tanke på att fokus främst 

var riktat mot känslor och hur respondenterna bearbetar olika typer av känslor som uppstår i 

mötet med klienter. Då vissa respondenter behövde längre tid för att komma till en punkt där 

de kände sig bekväma med att prata om känslor hade det varit en nackdel om vi slaviskt hade 

följt en viss ordning på frågorna eller begränsat flexibiliteten på andra sätt. 

4.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

I denna studie syftar vi till att använda kvalitativ metod för både datainsamling och -analys. 

Anledningen till och fördelen med att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var att 

intervjuerna att präglades av en viss grad av flexibilitet. Intervjuguiden bidrog till en viss 

struktur samtidigt som intervjupersonerna kunde välja att betona teman eller frågor som för 

dem hade en större betydelse. 

  

Eftersom semi-strukturerade intervjuer medför en högre grad av interaktion mellan 

intervjuaren och respondenten var vi medvetna om att vi som intervjuare kunde påverka 

respondentens svar i en större utsträckning än vid exempelvis strukturerade intervjuer. 
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Liksom respondenternas betoning av olika teman som är av större intresse för dem kunde vi 

som intervjuare spinna vidare på och ställa följdfrågor kring teman som vi finner mer 

intressanta och relevanta än andra. Detta medförde en risk som innebar att respondenterna 

möjligtvis försökte leverera korrekta svar utifrån vad de uppfattade som våra förväntningar. 

En del av våra respondenter kunde ibland säga de inte visste om de gav rätt svar eller om de 

var på rätt spår. I sådana situationer såg vi som intervjuare till att förtydliga att vi inte har 

specifika förväntningar om hur svaren skall lyda och att vi inte har en tes som vi vill få 

bekräftad, utan syftet är att de skall svara utifrån sina tankar, känslor och erfarenheter. 

   

Det var av stor vikt för oss som intervjuare medvetandegöra oss om våra förutfattade 

meningar som i sin tur kan leda till ledande frågor – vilket är allt annat än önskvärt. Under 

intervjuerna som vi genomföra med våra respondenter blev det ibland svårt att formulera 

frågor då vi hade just detta i åtanke, och till följd av detta kunde vi ibland påbörja en fråga för 

att sedan avbryta oss själva och formulera om den. Bryman (2011:368) nämner att forskaren 

är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen då dennes intressen oftast ligger till grund för 

det som observeras och registreras i en kvalitativ undersökning, samtidigt som det innebär att 

undersökningens replikerbarhet minskat markant. Dock är replikering inom 

samhällsvetenskap ingen enkel sak att utföra (ibid.).  Utgår man från naturvetenskapliga ideal 

kan kvalitativa resultat aldrig betraktas som riktigt legitima. I och med att vi inte har varit ute 

efter generaliserbara resultat utan snarare sökt förståelse och djup inom ett visst fenomen har 

diskussionen tagit en annan riktning.  

4.4 Urval och undersökningspopulation 

Vid kvalitativ undersökning rekommenderar Bryman (2011:434) att forskaren använder sig 

av ett målinriktat urval. Denna samlingsteknik är ett strategiskt slag och innebär med andra 

ord att forskaren väljer att intervjua de personer som är relevanta för undersökningen (ibid.). 

Vid målinriktat urval väljs personer, organisationer och platser utifrån relevans (Bryman 

2011:392). 

 

Vi har valt att använda oss av målinriktat urval (ibid.) eftersom respondenterna i denna studie 

har unika tjänster i vissa svenska kommuner och är därmed lättare att finna och kontakta med 

hjälp av kommunväxlar och sökmotorer. 
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Vi har kontaktat enhetschefer på olika socialkontor i Sverige som i sin tur har hänvisat oss till 

de professionella som arbetar med våldsutövande män i parrelationer. Första anledningen till 

att vi inledningsvis behövde kontakta enhetschefer var för att vi behövde få ett godkännande 

från dem kring att deras medarbetare ställer upp på våra intervjuer.  Den andra anledningen är 

eftersom de professionella som arbetar med våldsutövande män har olika titlar i olika 

kommuner. Därmed kunde cheferna hänvisa oss till de som faktiskt arbetar med 

våldsutövande män i parrelationer. I samband med detta samtal har vi skickat ett 

informationsbrev (bilaga 1) till chefen via mejl för att berätta om denna studie, och cheferna 

vidarebefordrade sedan informationen till socialarbetarna som arbetar med våldsutövande 

män. Därefter har socialarbetarna kontakt oss via mejl om att de vill ställa upp på intervjun. I 

samtalen med cheferna fick vi även direktnummer till de professionella som arbetar med 

våldsutövande män så att vi själva kunde ringa dem. Det innebär att vi även har lyckats få 

respondenter att ställa upp i vår undersökning genom det. Vidare har vi i enstaka fall först 

kontaktat professionella som arbetar med våldsutövande män eftersom vi hittade deras 

nummer på nätet och därefter har vi kontakt deras chef och informerat om vår  studie. 

  

I en undersökning är det viktigt att begränsa sitt urval, och vi har valt att begränsa oss genom 

att intervjua sex personer som arbetar med våldsutövande män. Detta för att få en nyanserad 

bild av ämnet, men vi ämnar inte generalisera resultaten eftersom undersökningen är 

kvalitativ. Tanken är att de skall utgöra förstahandskällan. Vi vill intervjua de professionella 

som arbetar med våldsutövande män i parrelationer då de är relevanta för vår undersökning 

och kan därmed ge oss en djupare förståelse för våra frågeställningar. Anledningen till att vi 

har valt att intervjua sex socialarbetare är främst för att den avsatta tiden inte räcker till fler 

respondenter.   

4.5 Utförandet av intervjuerna 

I uppsatsen har vi intervjuat fem socialarbetare som identifierade sig som män och en som 

identifierade sig som kvinna. När vi gjorde vårt urval hade vi inte något specifikt kön i åtanke 

vad gäller respondenterna. Vid intervjutillfället informerade vi om sekretessen och de etiska 

principerna ytterligare en gång till och frågade om de hade några frågor och funderingar kring 

det. 

Vi har valt att intervjua en socialarbetare i taget och därmed har intervjuerna utförts 

individuellt. Den första poängen med detta tillvägagångssätt är att vi vill kunna tolka 
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respondenternas individuella utsagor och få tillfälle att reflektera över dessa under 

intervjuerna, för att ett meningsfullt samtal skall kunna flyta på genom att relevanta 

följdfrågor ställs. Den andra poängen är att vi vill att respondenterna skall få chansen att 

svara uppriktigt utan att ta hänsyn till om kollegor inom deras fält dömer deras svar. Vi har 

inte utfört intervjuerna hemma hos de professionella eftersom vi vill undvika att respondenten 

känner sig obekväm, något som författarna Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) betonar. 

Intervjuerna har utförts på de professionellas arbetsplats, detta eftersom vi vill att de skall 

prata utifrån sin arbetsmiljö. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av två mobiltelefoner för att eliminera risken att förlora 

intervjumaterial vid eventuella tekniska problem. När intervjuerna var utförda sparade vi dem  

på våra mobiltelefoner. Därefter transkriberade vi intervjuerna så fort vi kunde. När vi var 

färdiga med transkriberingarna tog vi bort intervjuerna från våra mobiltelefoner.  Detta för att 

inte riskera att inspelningarna skickas till någon annan eller att de sprids på nätet.  Eftersom 

vi är två personer som kommer att göra denna undersökning har vi delat upp arbetet vid 

intervjun genom att den ena ställde frågor och den andra fick koncentrera sig på att föra 

anteckningar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011).  Syftet med detta är att intervjuaren skall 

kunna fokusera på själva samtalet och enbart föra anteckningar som behövs för att hålla en 

röd tråd. Även om den ena av oss var intervjuledare i intervjun fick den andra också flika in 

och ställa frågor.  Den av oss som antecknade under samtalets gång gjorde det av 

säkerhetsskäl då det alltid finns en risk att ljudfiler försvinner. 

4.6 Metodens tillförlitlighet 

Bryman (2011:351) framför rådande meningsskillnader om huruvida validitet och reliabilitet 

är applicerbara på kvalitativa studier. Vidare nämner Bryman (ibid.) en ståndpunkt som 

innebär att validitet och reliabilitet integreras in i den kvalitativa forskningen på så sätt att 

mindre vikt läggs vid mätning utan att egentligen ändra begreppens betydelse. Därefter 

föreslås alternativa termer för kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning, nämligen 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011:353). Nedan redogör vi för tillförlitlighetens fyra 

delkriterier som motsvarar validitet, reliabilitet och objektivitet inom kvantitativ forskning 

(ibid:354). 
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Trovärdighet 

Ett sätt att nå trovärdighetskravet är att använda sig av respondentvalidering (Bryman 

2011:355). Dessvärre är detta inte möjligt för oss på grund av tidsbrist, både för vår del men 

också för respondenternas del. Respondenterna har nyfiket frågat vad som kommer att hända 

med det insamlade intervjumaterialet, och vi har förklarat att vi kommer att analysera 

intervjuerna för att sedan sammanställa analyserna i en uppsats. Alla våra respondenter har 

varit intresserade av att läsa uppsatsen när den väl är klar, men ingen har frågat om 

möjligheten att ta del av materialet innan det publiceras. 

 

Överförbarhet 

Bryman (2011:355) refererar till Guba och Lincoln (ibid.) i sin beskrivning av hur kvalitativa 

studier kan mätas i form av överförbarhetsgrad. Detta kan göras genom fylliga beskrivningar 

av detaljer som utgör en del av en kultur. Med hjälp av en sådan redogörelse som 

sammanställs i form av en databas kan andra personer bedöma resultatens överförbarhet till 

en annan miljö. Av sekretesskäl kan detta kriterium vara svårt att förhålla sig till eftersom vi 

inte kan ange orterna som socialarbetarna är anställda vid. För att kompensera för detta har vi 

istället valt att ställa frågor kring respondenternas arbetsbeskrivning och -omständigheter för 

att kunna skildra socialarbetarnas arbetsdagar och -kultur. Detta med särskild hänsyn till att 

socialarbetare som arbetar på socialtjänsten med behandling av våldsutövare i nära relationer 

har olika titlar i olika kommuner. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighetskravet innebär att forskare skapar fullständiga redogörelser av 

forskningsprocessens samtliga faser och få dessa granskade av kollegor (Bryman 2011:355). I 

denna undersökning har vi strävat efter att tydligt redogöra för forskningsprocessens olika 

faser för att våra opponenters granskningsunderlag skall vara så stort som möjligt. Detta 

kommer dock ske i en begränsad omfattning i slutet av undersökningen eftersom uppgiften 

kan bli för överväldigande för kollegor, men även då vi har ett specifikt ordomfång att 

förhålla oss till. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det skall vara uppenbart att forskaren inte har låtit undersökningens utförande och slutsatser 

påverkas av personliga värderingar eller teoretisk inriktning, med utgångspunkt i att 

fullständig objektivitet är ouppnåelig inom samhällelig forskning (Bryman 2011:355). I 
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denna studie har vi redogjort för relevanta förkunskaper i hopp om att få en klarare 

uppfattning kring utgångsläget för utformningen av intervjuguiden och analysen av empirin. 

Eftersom vi är två skribenter kommer vi lättare kunna medvetengöra varandra om hur våra 

förutfattade meningar och värderingar påverkar våra resonemang.  

4.7 Metodanalys 

Den insamlade empirin som har analyserats i denna studie har ordnats och sorterats utifrån 

kategorier och begrepp allteftersom insamlingsprocessen pågick. Bryman (2011:523) betonar 

vikten av att börja tidigt med kodningen och göra den efter hand för att öka förståelsen av 

data. Datamängden kan genom detta upplevas som mindre överväldigande jämfört med om 

all kodning sker efter att materialinsamlingen är över (ibid.:535). Vi såg tydliga fördelar med 

att transkribera det inspelade materialet och söka efter teman som eventuellt skulle kunna 

utgöra kodningsmallen i ett tidigt skede. När all transkribering var över hade vi en tydlig 

överblick över empirin samt intressanta och relevanta teman. Tack vare detta sparade vi tid 

och kunde lägga större fokus på analysen. 

  

Jönson (2010) beskriver hur datans kvalitet varierar beroende på hur materialet samlas in. I 

denna studie har intervjuerna spelats in och transkriberats, något som enligt Jönson (ibid.) 

borde innebära en högre kvalitet på datan och bättre möjligheter till mer komplexa kodningar. 

I och med att vi inte hade tidigare förkunskaper kring att arbeta med våld i nära relationer i 

allmänhet och våldsutövande män i heterosexuella män i synnerhet upplevde vi att vi hade 

goda förutsättningar till att utföra studien med vidgade vyer. Vi är väl medvetna om att 

människor aldrig kan vara 100% fördomsfria, vilket var en av de främsta anledningarna till 

att vi riktade oss mot en målgrupp som vi inte hade någon större kunskap eller uppfattning 

kring. Vi hade exempelvis kunnat skriva om känslohantering utifrån socialsekreterare som 

möter biståndssökande, men då vi har arbetserfarenhet inom detta område ville vi inte riskera 

att ha alltför nära till subjektiva upplevelser. Arbetsprocessen med allt den innebär från start 

till slut blev mycket mer intressant och fick en större mening för oss då kunskap och lärdomar 

byggdes upp och tillkom allteftersom. 

  

Intervjumallen har utgjort grunden för alla genomförda intervjuer, men vi lärde oss gradvis 

att anpassa frågorna efter den utsatta tiden. I informationsbrevet framgick det 

intervjupersonen behövde avsätta 30-60 minuter för ett samtal, men de två första intervjuerna 

tog snarare 80 minuter att genomföra. Med den erfarenheten kunde vi omformulera vissa 
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frågor till att omfatta mer eller mindre tid beroende på hur mycket vi betonade djupet i 

frågan. Respondenterna talade på ett lättbegripligt sätt, vilket gjorde det enklare för oss att 

förstå empirin och bearbeta den. Att vi använde oss av en intervjumall förenklade 

kodningsprocessen avsevärt då liknande frågor ställdes till samtliga respondenter och bidrog 

till att jämförelser lättare kunde göras mellan respondenternas svar. 

4.8 Etiska överväganden 

Vid forskning finns det etiska principer som är viktiga att ha i åtanke. Bryman (2011:131-

132) tar upp fyra etiska principer som vi har beaktat i vår undersökning, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.) 

  

Vi har informerat respondenterna om syftet med undersökning, vad den kommer att handla 

om och varför vi vill undersöka just detta ämne.  Vi har klargjort vad undersökningens syfte 

är i enlighet med den första principen, nämligen informationskravet. Vidare var det viktigt att 

vi uppnådde samtyckeskravet, alltså la vi stor vikt vid att vara tydliga med att 

respondenternas deltagande är frivilligt och att de när som helst får välja att avbryta intervjun 

om de inte längre vill medverka. Det innebär även att deltagarna har rätt att avstå från att 

besvara frågor.  Deltagarna informerades om att deras rätt att hoppa av efter att intervjun har 

genomförts, även om vi redan har börjat analysera deras utsagor i vår uppsats. 

Respondenterna samtyckte till att medverka i undersökningen, vilket givetvis är en viktig 

hörnsten i samtyckeskravet. 

  

Deltagarna informerades om att deras medverkan kommer att vara anonym och att ingen 

obehörig kan komma åt deras information. Då det är av stor betydelse att deltagarna får vara 

anonyma har vi namngett de professionella med olika siffror. På så sätt har vi uppnått 

konfidentialitetskravet. För att vara särskilt noggranna med detta kommer vi att förvara 

inspelningen av intervjun på våra mobiltelefoner som bara vi har tillgång till. Deltagarna är 

medvetna om att inspelningarna sparas på våra mobiltelefoner samt anledningen bakom detta. 

När vi transkriberade intervjuerna raderade vi ljudinspelningarna genast från våra 

mobiltelefoner för att eliminera risken att de hamnar i fel händer. 

  

För att uppnå den sista etiska principen, nyttjanderätt, har respondenterna informerats om att 

deras utsagor endast kommer att användas till det de själva har godkänt. Vi har klargjort detta 

genom att berätta för respondenterna att materialet från intervjun endast kommer att användas 
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i vår uppsats. Vårt arbete har alltså präglats av Brymans etiska principer (2011:131-132) som 

har genomsyrat arbetets samtliga delar. 

4.10 Litteratursökning 

I denna uppsats har vi sökt litteratur som är av relevans för vår uppsats.  Vi har hittat litteratur 

som bland annat handlar om mäns våld mot kvinnor, hur socialarbetare uppfattar våldsamt 

beteende, bemötande av klienter. De vetenskapliga artiklarna och böckerna som vi ansåg var 

relevanta för vår uppsats hittade vi via sökmotorn LUBbearch och och bibliotekskatalogen 

Lovisa. Vi har även använt oss av avhandlingar i vår studie som vi hittade på Libris. Alla 

artiklar som vi har använt oss av i uppsatsen  är peer-rewied.  Följande sökord användes för 

att finna litteratur: "mäns våld", "våld i nära relation", "couple violence",  "Goffman" 

"Hochschild" och "Genusteori". 

4.11 Arbetsfördelningen 

Vi har under arbetets gång strävat efter att genomföra samtliga intervjuer tillsammans, men 

då en av oss blev sjuk genomfördes en av sex intervjuer av enbart en av oss. Även om en av 

oss missade en intervju har den personen fått ta del av intervjun genom både inspelningen 

och transkriberingen av intervjun. Sedan kodade vi vårt material tillsammans för att lättare 

kunna arbeta med analysen. Detta för att vi ville se om vi förstod materialet på samma sätt 

och därmed minska risken för missuppfattningar. 

I början av vår uppsats läste vi all litteratur som vi hade valt att ha med i studien och därefter 

delade vi upp vårt skrivarbetet vad gäller bakgrund, tidigare forskning och metod.  Dock läste 

vi och korrigerade varandras delar. Tillsammans har vi skrivit abstract, inledningen, teorin, 

analysen och diskussionen. Eftersom vi ville ha en röd tråd genom uppsatsen bestämde vi oss 

för att skriva större delen av studien tillsammans för att säkerställa att vi är överens om vad 

som skrivs. I slutet av arbetet korrekturläste vi all text och rättade språket tillsammans.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Teorierna som har gjort utgångspunkten för analysen i denna studie är genusteori, 

emotionssociologi och det dramaturgiska perspektivet. Genusteori användes som ett 

komplement till emotionssociologi och det dramaturgiska perspektivet under en del i 

analysen som berörde genus och besvarade vår tredje frågeställning, som handlade om just 

detta. Med hjälp av denna teori har vi analyserat socialarbetarnas uttalanden kring huruvida 

de anser att deras kön har en betydelse för behandlingen av och mötet med våldsutövande 

män. Vi har främst utgått från begreppet genuskontrakt (Hirdman 2004) som beskriver 

kvinnor och mäns rättigheter, skyldigheter och ansvar gentemot varandra.  

 

Emotionssociologin har använts i studien för att förstå hur socialarbetarnas känslor påverkas i 

mötet med våldsutövande män samt hur socialarbetare hanterar de känslor som uppstår både i 

och efter mötet med klienten. Vi har analyserat empirin i studiens andra frågeställning utifrån 

begrepp som känsloregler, känsloarbete, känslokontroll, kommersialisering av känslor och 

djupt  respektive ytligt emotionellt agerande (Hochschild 1983). Goffmans dramaturgi har 

använts för att analysera empirin som ligger till grund för studiens första och andra 

frågeställning genom att vi har använt begrepp som fasad, bakre respektive främre region 

och team (Goffman 2014). Teorin har använts till att både förstå hur socialarbetarna 

upprätthåller en professionell relation till sina klienter och hur socialarbetarnas känslor 

påverkas av och hanteras i möten med klienterna.  

5.1 Genusteori 

I diskussionen om kön finns det två aspekter av könet att belysa. Den första aspekten är det 

biologiska könet och den andra aspekten är genus, alltså det sociala könet. Hydén (2013) 

beskriver det biologiska könet som det kön som naturen tilldelar en vid födseln, medan det 

sociala könet tilldelas genom olika konstruktioner, sociala och kulturella sammanhang. Med 

hjälp av genusperspektiv började kön belysas som någonting naturliggjort och inte naturligt, 

vilket för kvinnorna innebar att de kunde synas och höras på ett sätt som de tidigare inte 

kunde. Detta på grund av att makten att definiera vad kvinnor och kan inte göra 

synliggjordes. 

  

Enligt Hirdman (2004) berör genus precis allt i världen. Hon menar att människors 

omgivning fullkomligt präglas av både konstruktionen kvinnor och män och tankar om 



25 

kvinnlighet och manlighet. Begreppet genuskontraktet används för att redogöra för en 

idealtyp. I detta kontrakt framgår rättigheter, skyldigheter och ansvar som män och kvinnor 

har. Dessa utgör grunden för könsstereotypiska idéer och normer om önskvärda egenskaper 

för kvinnor respektive män, som ständigt skapas och återskapas (ibid.). Hirdman (2001) 

beskriver även det hon kallar för underordningens bittra lag nummer ett, som innebär att 

maktordningar återskapas av de underordnade som i sin tur trycks ner ytterligare av dessa 

strukturer.  

5.2 Emotionssociologi 

Hochschild (1983), en amerikansk sociolog, studerar vad som händer med människors 

känslor när arbetsgivaren bestämmer vad de skall känna. Kärnan i hennes teori består av tre 

grundpelare - emotionellt arbete, känsloregler och socialt utbyte av känslor (ibid.). 

  

Emotionellt arbete består av två nivåer av agerande, nämligen djupt och ytligt. När en person 

låtsas känna någonting som den egentligen inte känner agerar den på en ytlig nivå. 

Exempelvis kan personen le och agera glatt när den i själva verket inte alls känner glädje. På 

den djupa nivån av agerandet är den uttryckta känslan ett resultat av ett arbete med känslor 

och en upparbetad känsla. Den andra grundpelaren, känsloregler, styr det emotionella arbetet 

genom att skapa en känsla av förpliktelse över hur vi känslomässigt bör agera i diverse 

situationer. Vi blir medvetna om känsloreglernas existens både genom att granska vårt egna 

känslomässiga framträdande och hur detta framträdande värderas av andra människor 

(Hochschild 1983). 

  

Känsloregler utgör dessutom grunden för ett socialt utbyte av känslor och förmedlar 

rättigheter och skyldigheter mellan olika parter i en interaktion. Det finns exempelvis olika 

fysiska gester i olika kulturer för att visa andra människor respekt, men respekt visas också 

genom en psykologisk rörelse, en sorts bugning med hjärtat. Hochschild (1983) beskriver två 

typer av utbyten - rakt respektive improviserat utbyte. Vid ett rakt utbyte används regler för 

att visa en respektfull gest, medan det improviserade utbytet förgivettar reglerna och skapar 

humor och ironi kring dem. När två personer har en stabil och jämlik relation sker ett jämlikt 

utbyte, men när parterna har olika hög status förväntas parten med lägre status att bidra mer 

till detta utbyte. I det privata livet är människor fria att bryta sig från relationer som saknar en 

balans i utbytet, men i den professionella sfären kan personer tvingas acceptera ett ojämlikt 

utbyte och hålla de känslor som uppstår i samband med denna obalans under ytan (ibid.). 
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Hochschild (1983) redogör för tre gemensamma drag mellan emotionella arbeten: den 

professionella skall ha en ansikte-mot-ansikte- eller röst-mot-röst-kontakt med exempelvis 

klienter, den professionella skall skapa ett emotionellt tillstånd hos klienten och att 

arbetsgivaren kontrollerar den professionellas emotionella aktiviteter genom övervakning 

eller träning. Det kommer att uppstå svårigheter för den professionella i längden om den 

ständigt skall särskilja mellan känslan den visar upp och vad den verkligen känner - ett 

tillstånd som Hochschild benämner som emotiv dissonans. Ett kännetecken i 

kommersialisering av känslor är att chefen styr över det emotionella arbetet. Denna kontroll 

kan ske på olika sätt och ha olika grader av subtilitet (ibid.). 

  

Det som sker när emotioner kommersialiseras är att känslor inte längre är en privat handling, 

utan en allmän sådan som köps och säljs (Hochschild 1983). Det som styr de professionella 

och deras känslor är chefer eller professionella ramverk. Känsloregler är inte längre en fråga 

om ett frivilligt känsloutbyte, utan snarare ett offentligt uttalat krav som ställs under 

utbildningar, möten i arbetsmanualer. När ett vinstmotiv tillkommer omvandlas det 

ursprungliga motivet om välfärd och välbehag. Detta får konsekvenser för både den 

emotionella hanteringen och reglerna som styr utbytesrelationen mellan den professionella 

och klienten eller kunden. Att en omvandling av det privata emotionella systemet för 

kommersiellt bruk misslyckas innebär att djupt emotionellt arbete inte längre är möjligt att 

leverera och att omvandlingen av teorins tre grundpelare har misslyckats (ibid.). 

  

Hochschild (1983) pekar ut förhållningssätt till arbetet hos den professionella. I det första 

förhållningssättet identifierar sig individen fullkomligt med arbetet och saknar förmågan att 

utveckla avpersonaliserande strategier, vilket innebär en markant ökad risk för negativ stress 

och utbrändhet. I det andra förhållningssättet drar den professionella en gräns mellan sig 

själv, sin identitet och sitt arbete, och löper därmed en mindre risk för utbrändhet. I det tredje 

förhållningssättet är den professionella alltför mentalt frånvarande och saknar engagemang 

för arbetet, med risk att den professionella blir cynisk mot målgruppen som den förväntas 

hjälpa (ibid.).  

5.3 Goffmans dramaturgi 

I boken Jaget och maskerna använder Goffman (2014) metaforer för att analysera det 

vardagliga livet och de interaktioner som det innebär. Han använder begreppet framträdande 
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för att beskriva scenariot där interaktionen äger rum. Fasaden är ett intrycksbevarande skydd 

som tillåter individen eller gruppen att ge det intryck de vill ge under sitt framträdande. 

Goffman (2014)  nämner olika komponenter som tillsammans formar fasaden. Inramning är 

en del av fasaden som består av materiell rekvisita och scenario, exempelvis möbler och 

dekor. Detaljer som identifieras med aktören, exempelvis ålder eller kön, kallas för personlig 

fasad. Genom uppträdandet upplyses observatören om aktörens sociala roll, medan manér 

ger observatören en inblick i rollen som aktören ämnar spela (ibid.). 

  

Goffman (2014) refererar till den zon där framträdandet rum som den främre regionen. Där 

agerar aktörerna inför observatörer och förväntas ge ett samlat och enhetligt intryck. I den 

bakre regionen agerar aktörerna inför varandra bakom kulisserna och innebär därmed en 

minskad press att prestera enhetligt. Teamet utgör en väsentlig del av den vardagliga 

teaterföreställningen då resultatet av det intima samarbetet mellan deltagarna ligger till grund 

för framträdandets innehåll. Innehållet speglas alltså inte enbart den enskilde individens 

egenskaper, utan individen måste agera utifrån gruppens principer och den rang som den har 

blivit tilldelad. Individer ämnar att finna en sådan plats att agera utefter och hålla sig till 

(ibid.). 
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6. Analys 

Den insamlade empirin kommer att presenteras utifrån fem teman. Under dessa teman 

kommer frågeställningarna att besvaras och diskuteras utifrån de angivna teoretiska 

ramverken. 

6.1 Gränser 

Definition av professionell och personlig relation till klienterna 

Alla socialarbetare som vi intervjuade hävdade att det var viktigt att skapa en relation till sina 

klienter och att det ingick i deras arbete. De menade att en viktig del i den professionella 

relationen till klienten handlar om att visa respekt.  Hur relationen till klienterna sedan 

skapades och vad de ansåg vara betydelsefullt i en professionell relation varierade mellan 

respondenterna. Respondent 2, som arbetar med både våldsutövare och våldsutsatta,  

definierade det på följande vis: 

  

Att man inte är berörd av det förfärliga de har gjort, att jag inte gör det till något 

personligt utan jag måste tänka fakta till vetenskap och jag måste ha riktning i min 

terapi. Om jag tar en metafor nu om jag är en läkare och jag ska gå in och rädda ett barn 

till exempel som har ett svårt hjärtfel eller cancer, det är ju ganska förfärligt och man 

kan bli enormt berörd, det här lilla barnet, och så får jag inte misslyckas och så, då 

hamnar man lätt i något slags fladder. Utan där måste man vara ytterst professionell och 

veta att jag ska göra si och så och vara uppmärksam på det.  Det här är mitt uppdrag det 

är mitt jobb, det är professionellt på något sätt. Även om våldsutövaren har gjort något 

vedervärdigt så får jag inte hamna i att tycka illa om dem, för då är jag inte 

professionell för jag måste möta människan med respekt. (Respondent 2) 

 

Enligt Goffman (2014) har varje individ en fasad som fungerar på ett fastställt och allmänt 

sätt för att klargöra situationen för de individer som observerar framträdandet.  Genom att 

socialarbetaren tydliggör att uppdraget handlar om arbetet och inte om känslorna, kan vi 

förstå att han menar att det är viktigt att distansera sig till bilden av det förfärliga som de har 

gjort under mötet. Detta kan även förstås utifrån den främre regionen där framträdandet sker 

och där individen skall visa ett samlat och enhetligt intryck (Goffman 2014). När 
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socialarbetaren befinner sig i den främre regionen tydliggör han sin roll och fokuserar på det 

som behövs för att behandlingen med klienten skall gå bra. Detta eftersom han menar att man 

inte skall bli personligt berörd för att det kan påverka mötet. Fokuset skall ligga på arbetet 

istället, som går ut på att hjälpa klienten. 

Socialarbetarna fick även definiera vad de anser vara en personlig relation till klienterna och 

deras åsikter kring att vara personlig i en professionell relation. En av respondenterna som 

endast arbetar med våldsutövande män menade att ett professionellt bemötande också innebär 

att vara personlig. Han ansåg att det inte går att undvika att vara personlig i sina relationer till 

klienterna: 

Jag kan ju känna att det inte går att låta bli för annars tror jag att det är något fel på en. 

Att vissa människor som man möter kommer man att tycka mer om än andra. Och vissa 

människor kan man känna att om man hade träffats i ett annat sammanhang så hade vi 

kanske kunnat vara vänner liksom. Även om jag inte berättar något om mitt personliga 

liv så är jag ju jag ändå liksom. Man använder sig själv som verktyg kan man ju säga. 

Och där är det ju att hitta vad som är gränsen för mig. (Respondent 1)  

Goffman (2014) benämner personlig fasad som något som identifieras med aktören själv, var 

han än agerar. Det kan handla om individens kön, ålder, kläder och talmönster (ibid.). Att 

Respondent 1 beskriver att han är sig själv och att han använder sig själv som ett verktyg kan 

förstås utifrån att han även i samtalen använder sig av sin personliga fasad som inte går att 

undvika. Det innebär alltså att han i samtalen kan reagera utifrån sin personliga fasad som 

kan leda till att det i samtalet utvecklas en personligare relation. Vi uppfattade det även som 

att respondent 1 menar att det inte går undvika att agera utifrån den personliga rollen i 

samtalen också. Detta eftersom att vi människor är oss själva och inte kan ändra på vilka vi 

är. Vi förstod även att Respondent 1 menade att det kan vara bra att använda sin personliga 

roll i samtalet som ett verktyg, då vissa av behandlarnas egna upplevelser kan gynna samtalet 

med våldsutövaren. Vidare berättade respondenten att det är viktigt att veta var gränsen för 

honom går, vilket vi tolkade som att han menar att man själv får bestämma hur personlig man 

bör vara i ett samtal. Individen får alltså avgöra hur mycket av sig själv som hen skall 

använda i samtalet. Ibland kan det kanske vara lättare att vara mer personlig i ett samtal med 

våldsutövare, medan den professionella i andra fall kan uppleva att hen inte vill använda sin 

personliga roll som ett verktyg i samtalet. 
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Fysiska gränser 

Som svar på frågan om hur den professionella definierar en professionell relation till sina 

klienter gav Respondent 5, som arbetar med både våldsutövare och -utsatta med olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar, följande svar:  

 

Att de kommer hit, att jag har mitt rum, att jag har min stol, och den har sin stol, den 

visar  ag dem alltid till,  ag har min givna plats. Det är ett…  ag har mitt 

telefonnummer. Jag pratar om praktiska gre er, men det har…  ag har en tidsram,  ag 

har en timme eller 45 minuter beroende på vem det är, så, en del har jag 45 minuter 

med och en del har jag en timme, och jag är ganska noga med de ramarna. Jag kan 

avvika, men det är ett undantag va. (Respondent 5) 

  

Goffman (2014) beskriver arenan där framträdandet sker som det främre rummet. I detta rum 

visar den professionelle i fråga upp en fasad som till stor del bygger på att upprätthålla 

inramningen, alltså den materiella rekvisitan och scenariot och uppträdandet, det vill säga 

aktörens sätt att upplysa observatören om sin sociala roll. Detta tyder på att Respondent 5 

strävar efter att bevara ett visst intryck av sin roll som professionell, vilket han delvis 

upprätthåller genom att skapa och hålla på fysiska rum med gränser som aktören inte får 

överstiga. Respondent 5 kan röra sig utan att överskrida gränsen för sitt rum och förfogar 

över tidsramen och inledningen av samtalet. Det ter sig uppenbart att aktören, alltså 

respondent 5, försöker att ge ett samlat och enhetligt intryck när han rör sig i den främre 

regionen, och att upprätthållandet av fasaden är en förutsättning för att det professionella 

scenariot – eller mötet – skall hålla sig inom aktörens professionella ramar. 

6.2 En förförståelse för klienten 

Under intervjuerna fick respondenterna berätta vilka tankar och känslor de har inför ett 

samtal med en ny klient. Respondent 4 som arbetar med både våldsutövare och våldsutsatta 

berättade att han ofta har bakgrundsinformation om klienten. Han menade att det är svårast 

att gå in i ett samtal när han redan i förväg vet att den här mannen har misshandlat sin fru 

grovt. Respondent 4 försöker dock att inte påverkas av den informationen när han träffar den 

våldsutövande mannen. Han berättar: 
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Jag försöker ju att inte låta det ha någon betydelse. Men jag kan tänka mig att jag är 

människa i den bemärkelsen att jag nog kanske är lite mer försiktig eller avvaktande. 

Jag vill se vem det är jag har framför mig. (Respondent 4) 

  

Respondent 1 berättade att han brukar titta via kikröret innan han släpper in sina klienter men 

att han inte låter det påverka mötet: 

  

Jag tittar alltid på dem när jag släpper in dem första gången i väntrummet. Ibland tittar 

jag på dem i kikröret vid väntrummet och så har man kanske en liten förutfattad mening 

om hur det är och den stämmer ju aldrig. (skratt) Det gör ju inte det.  Då kan jag 

faktiskt skratta åt mig själv. (Respondent 1) 

  

Goffman (2014) beskriver att i den bakre regionen brukar framträdandet förberedas och den 

hålls bortom observatörerna. Goffman (2014:207) menar att regionen kontrolleras "för att 

hindra publiken från att kika in bakom kulisserna och hindra utomstående att ta del av ett 

framträdande som inte är avsett för dem". I den främre regionen sker framträdandet och det 

är där observatörerna får ta del av agerandet. I denna region behöver individen uppträda 

utefter de normer som råder i situationen (Goffman, 2014).  Utifrån det Respondent 4 

berättade så befann han sig i den bakre regionen när han läste information om klienten. I den 

bakre regionen fick han kännedom om att den klient han skulle träffa har misshandlat sin 

kvinna grovt. När han sedan träffade klienten befann han sig i den främre regionen. Här 

försökte han undvika att påverkas av det han visste om klienten i den bakre regionen, för att 

det inte skulle påverka samtalet negativt. Respondent 4 menar att han ändå var avvaktande, 

vilket vi tolkar som att individen ibland inte kan undvika att agera utefter det vi får veta i den 

bakre regionen.  

  

Respondent 1 befann sig i den bakre regionen när han stod bakom kikröret för att se vem 

klienten var. Han berättade att han kunde ha en förutfattad mening när han såg klienten. 

Denna förutfattade mening har klienten ingen aning om eftersom det beskrivna agerandet 

sker i den bakre regionen, bortom klientens kännedom. Det innebär att de inte befann sig i det 

främre rummet förrän Respondent 1 släppte in klienten. När behandlaren och klienten sedan 

samtalade kom inte den förutfattade meningen fram i samtalet eftersom behandlaren inte sa 

något om det. Detta kan även förstås som att Respondent 1 försöker att upprätthålla sin fasad 

och inte bryta den genom att hålla sin fördom borta. 
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Dessa två respondenter berättade två olika situationer där det fanns faktorer som uppstår i den 

bakre regionen som skulle kunna påverka samtalet. Skillnaden var att Respondent 1 bildade 

sig en egen uppfattning av klienten genom utseendet, medan Respondent 4 bildade sig en 

uppfattning genom det han kände till om klienten. Det positiva i båda situationerna är att de 

försökte att inte låta det påverka samtalet när de befann sig i den främre regionen. 

 

6.3 Känslohantering 

Att uttrycka och hantera känslor under mötet 

Under intervjun fick respondenterna berätta hur de visade sina känslor under mötet med 

våldsutövande män. Respondent 1 menade att det är viktigt att framföra sina känslor och inte 

förneka dem, men att det bör göras på ett lämpligt sätt: 

Om jag säger oh vad jobbigt det här va, då tror jag att jag lika gärna kan vara tyst.  Utan 

om  ag säger  ag känner att ‘det här var  obbigt för mig, hur känns det för dig?’, då blir 

det en helt annan sak. Då blir det ett möte, ett erbjudande att tala om hur jag känner nu. 

Då tar jag ansvar för min del men också erbjuder den andra människan som sitter i 

rummet att ta del av det också och fundera på vad den människan själv känner.  

(Respondent 1) 

Hochschild (1983) skriver att känsloregler styr det emotionella arbetet. Författaren menar att 

det finns regler om vilka känslor vi får visa i olika situationer. Dessa känsloregler är ett 

verktyg som styr vårt agerande. Vi blir medvetna om att känsloreglerna finns genom det 

känslomässiga agerandet och hur detta framträdande bedöms av andra individer (ibid.).Vidare 

menar Hochschild (1983) att ytligt emotionellt agerande innebär att individen uttrycker en 

låtsaskänsla som hen egentligen inte känner för att följa känsloreglerna i situationen. Djupt 

känslomässigt agerande är å andra sidan en upparbetad känsla som innebär att individen inte 

endast låtsas känna en känsla. Individen ändrar sina känslor på djupet efter känsloreglerna, 

alltså utför individen ett känsloarbete för att bygga upp en faktisk känsla istället för att visa 

upp eller uttrycka känslor som hen egentligen inte upplever. 

Utifrån det respondent 1 berättar kan det tolkas som att de känsloregler som råder i samtalen 

med en klient är att det verkligen krävs att visa upp en känsla som upplevs som äkta för att 

mötet skall bli bra.  Genom att respondent 1 menar att känslor inte ska förnekas förstår vi det 
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som att han i denna situation inte agerar ytligt emotionellt.  Respondenten menar att det är 

viktigt att förklara att han upplever att det är jobbigt att höra det klienten berättar och sedan  

fråga hur klienten känner sig i samband med det. Detta tolkar vi som att Respondent 1 agerar 

på ett djupt känslomässigt plan utifrån de känsloregler som råder inom hans arbete. Det kan 

tolkas som att respondenten inte endast låtsas agera en känsla, utan att han verkligen kan 

bygga upp den faktiska känslan genom att han har bearbetat den på djupet. Att Respondent 1 

sedan erbjuder klienten att berätta hur han känner leder till utbyte av känslor mellan 

Respondent 1 och klienten.  

Under intervjun berättade Respondent 3 som arbetar med både våldsutsatta och våldsutövare 

att han under ett samtal blev rädd för sin klient i detta fall våldsutövaren då han tog fram ett 

10 sidor långt formulär som innehöll frågor i stil med “ ilket våld har du utövat?” och 

“ ilket våld har du varit utsatt för?”. Respondenten insåg i efterhand att anledningen till att 

klienten blev arg var för att han hade lässvårigheter. Klienten reagerade med ilska när 

formuläret togs fram och Respondent 3 löste situationen genom att kommunicera sina känslor 

muntligt:  

Och då blev jag lite skakis liksom för han reagerade så kraftfullt och skrek, och jag var 

inte alls beredd och så. Så då blir man rädd. Då vill man bara avsluta samtalet och få ut 

honom. 

Vidare berättade respondent 3 att han i detta fallet kunde samla ihop sig och använda 

det i samtalet: "Jag kunde samla ihop mig ändå och så berätta för honom att ”fan alltså 

jag blev lite rädd för dig nu liksom, vad hände? Nu blev jag lite skakig?” Och då lugnar 

han sig direkt  u... ” a förlåt". (Respondent 3) 

 

Hochschild (1983) menar att i privatlivet kan det vara lättare att ifrågasätta utbytet av 

känsloreglerna. Trivs vi exempelvis inte i ett äktenskap kan vi lämna det. I arbetslivet 

behöver den enskilda å andra sidan acceptera den rådande ojämlikheten inom utbytet av 

befintliga känsloregler. Det kan handla om att man blir bemött med ilska av klienten. I en 

sådan situation behöver den enskilda innesluta den känsla hen egentligen hade velat reagera 

tillbaka med, vilket han alltså lättare hade kunnat reagera med i det privata livet (Hochschild 

1983). Något som Hochschild (ibid.) menar är att känslor kontrolleras enligt känsloreglerna. 

 

Eftersom respondent 3 kunde samla ihop sig och berätta för klienten att han blev rädd kunde 

samtalet lugnas ner. Klienten bad då om ursäkt eftersom det förmodligen inte var meningen 
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att skrämma Respondent 3. På grund av att respondent 3 kommunicerade hur han känner 

istället för att till exempel agera med en ilska tillbaka, hanterade han situationen genom att 

utöva känslokontroll. I denna situation handlar känsloreglerna om att inte bli för berörd och 

låta rädslan ta över, vilket i sin tur hade kunnat leda till att Respondent 3 agerade med en 

ilska tillbaka. Ett annat scenario vore att som behandlare inte låta sig beröras och förneka 

känslan genom att agera kallt. Den första tanken som slog Respondent 3 var att han ville 

avsluta samtalet och få ut klienten ur rummet. Lösningen i situationen var att respondenten 

kontrollerade sina känslor genom att inte agera med en känsla tillbaka, utan att kommunicera 

med klienten och förklara att han blev rädd.  

 

Respondent 5 berättade att han ha arbetat med våldsutövande män i flera år och att han 

känner att han inte blir lika berörd av våldsutövares berättelser på samma sätt som han kunde 

bli i början av sitt arbete som behandlare: 

Man får ju lite tjockare hud efter de här åren så att det berör fortfarande men nu börjar 

jag bli lite van. Man har hört de här hemska historierna så många gånger så att man kan 

mer hantera det liksom. (Respondent 5) 

Hochschild (1983) menar att känslor kontrolleras utifrån specifika känsloregler som råder på 

en arbetsplats. Utifrån det Respondent 5 berättade kan det tolkas som att han riskerar att 

hamna fel enligt känsloreglerna och bli för oberörd. Om behandlaren blir för oberörd kan det 

leda till att han agerar kyligt och det i sin tur kan leda till att kontrollen av känsloregler inte 

följs. En viss sorts känsla behöver visas upp och då kan det tolkas som att man behöver visa 

att man blir “lagom” berörd. Respondent 5 menar att han har blivit van vid att höra hemska 

historier och att han alltså har hanterat dem. Han har lärt sig hantera känslor genom 

känsloarbete (Hochschild 1983). Om man skall tolka citatet ytterligare så kan vi förstå att det 

både kan vara positivt och negativt att Respondent 5 har fått tjockare hud och att han har 

blivit van vid hemska historier. Det positiva kan tolkas genom att Respondent 5 har lärt sig 

att höra hemska historier och hantera sina känslor, vilket kan leda till att han inte behöver 

agera med känslor som kanske hade kunnat påverka samtalet negativt. Det kan ju handla om 

att han kanske blir så starkt berörd så att han inte klarar av samtalet. Det negativa kan vara att 

känslorna inte längre visas upp och att respondenten uppfattas som kall. Det handlar alltså om 

att visa en “lagom” balans av att bli berörd.   
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Att distansera sig från arbetet 

Respondenterna fick under intervjuerna fundera över och besvara frågor kring hur de 

hanterade olika känslor som uppstod i samband med de behandlande samtalen med män som 

utövar våld i heterosexuella parrelationer. Respondenterna tog upp flera aspekter av 

känslohantering, och flera respondenter betonade betydelsen av det som pågår efter arbetstid. 

Respondent 3 ansåg att en bra fritid, där de professionella får tänka på annat än arbetet, spelar 

en viktig roll för att de skall klara av att ha ett sådant arbete. ”Har man det för  obbigt hemma 

också, och sen dessutom sitter och pratar om våld och elände hela dagarna, det blir lite 

tungt”, förklarade Respondent 3. 

  

Respondent 6, som arbetar med våldsutövande män i nära relationer i en annan kommun än 

sin boendekommun, har en idé om att det blir enklare att skilja mellan arbetslivet och 

privatlivet om man inte bor och arbetar i samma kommun. Hon tror att det är positivt att inte 

ha för mycket insyn i sin hemkommun för att inte hela tiden se problemen. Hochschild (1983) 

beskriver tre olika förhållningssätt till arbetet med risker och förtjänster. I det första 

förhållningssättet identifierar sig den professionella fullkomligt med sitt arbete, i det andra 

förhållningssättet drar den professionella en gräns mellan sig själv, sin identitet och sitt arbete 

och i det tredje förhållningssättet är den professionella mentalt frånvarande och saknar 

engagemang för arbetet. Respondent 3 och 6 beskriver vikten av att dra gränser mellan sig 

själva, sina identiteter och sina arbeten, för att de skall orka utföra sina arbeten utan att råka 

ut för utbrändhet. Hochschild betonar betydelsen av att utveckla avpersonaliserande strategier 

för att undvika negativ stress och utbrändhet – strategier förekom hos alla respondenter som 

deltog i denna studie men skilde sig avsevärt från respondent till respondent. 

 

 

Självrannsakan 

Respondenterna fick under intervjuerna beskriva hur de hanterar känslor som uppstår efter 

mötet med våldsutövande män. Respondent 5 menade att han kan ibland hantera dem dåligt: 

Då kan jag gå ut och vara irriterad och sånt därute och tänker jag orkar inte snacka med 

er ni är idioter som sitter här, jag går in och sätter mig i rummet istället" förklara han.  I 

rummet kan han sitta och fundera på frågor som "Varför blev jag sådär? Varför blev jag 

frustrerad? (Respondent 5) 

Respondent 1 menade att han tidigare kunde bli aggressiv under mötet med klienten men att 

det är något som han undviker idag. Han menade att anledningen till att han kunde reagera 
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aggressivt under mötet var rädslan han kände i situationen. Då menar respondent 1 att det är 

viktigt att: 

 Våga titta på sig själv, vad är det som gör att jag reagerar i dem här situationerna? Och 

det finns ju säkert något hos mig som gör att jag reagerar på vissa saker och inte på 

andra. (Respondent 1) 

Hochschild (1983) beskriver i sin teori att om den professionella inte kan påverka sitt arbete 

är det större risk att hen överanstränger sig själv och blir utbränd, eller mentalt avlägsnar sig 

från jobbet och mår dåligt på grund av det. Både Respondent 5 och Respondent 1 har hamnat 

i situationer där de har undrat varför de har reagerat som de har gjort. De har påverkat sitt 

eget arbete genom att reflektera över sina egna känslor som uppstår i mötet för att därmed 

kunna fortsätta arbeta. Genom att respondenterna väljer att reflektera kring deras reaktioner 

lär de sig att kontrollera sina känslor i olika professionella situationer, vilket medför att de har 

större kontroll på sitt arbete. Båda respondenterna utövar känslokontroll (Hochschild 1983). 

Det kan även förstås utifrån en fasad som respondenterna måste upprätthålla för att nå en viss 

grad av professionalitet (Goffman 2014). Därför är det viktigt att ha kontroll på sina känslor 

för att inte fasaden skall falla, vilket kan ske om de väljer att agera med ilska under mötet, 

eftersom det kan anses vara oprofessionellt. Vidare beskrev respondenterna ovan hur de 

reflekterar över sina känslor efter mötet, då det blir lättare och mer acceptabelt att bli 

frustrerad för att de då befinner sig i den bakre regionen (Goffman 2014).  

Frustration över yrkesrollen 

Respondent 6 beskriver en viss känsla av frustration över yrkesrollen på följande sätt:  

Men det är klart att det som kan vara frustrerande är när man, men det är ofta när det är 

barn inblandat, när det är liksom rättssamhället som inte levererar, alltså när man tycker 

att hur kunde det bli såhär? Hur kunde det bli att det blev gemensam vårdnad när 

pappan har gjort såhär, eller när man vet då hur barnen mår i detta till exempel. Ja men, 

det är sådana saker där man ibland tappar förtroende för sin egen yrkesroll, alltså att 

man inte alltid tycker att, då pratar jag inte bara om denna kommunen, men jag tänker 

att man, ja men hur tänkte de på familjerätten eller hur tänkte barnutredarna, och varför 

blev det ett omhändertagande eller varför tar de inte hand om det här barnet? Alltså, det 

är så mycket sådant. Och eftersom vi inte är en myndighetsroll så kan det vara lite så 

frustrerande, för då blir vi ju bara, alltså vi blir ju som klienten, vi bara jaha nu hände 

detta, okej? Hur kunde det bli så? Och det kan man ju inte heller, det är inte alltid man 
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kan säga det till klienten, att det här är inte klokt, för man kan ju inte, någonstans så 

skall man hjälpa klienten att hantera det, så att man får ju inte gå igång på det själv. 

(Respondent 6) 

  

Det uppstår alltså någon sorts motstånd mellan socialarbetarens uppriktiga känslor och den 

fasad hon måste visa klienterna för att upprätthålla en viss nivå professionalitet genom att 

utgöra ett stöd för klienterna istället för att ta ut sina egna frustrationer i klienternas arena. Ur 

en emotionssociologisk aspekt kan detta agerande klassas som en sorts ytagerande. Detta 

eftersom den professionella upplever en känsla men uttrycker en annan. Hennes egentliga 

känslor är för lika klientens känslor för att kunna uttryckas då dessa känslouttryck kan 

innebära ett bakslag för det professionella mötet och klientens behandlingsprocess. Här ställer 

vi oss frågan kring hur Respondent 6 kan arbeta med sina emotioner i ett tillstånd där 

förtroendet för den egna yrkesrollen brister, samtidigt som denna yrkesroll måste 

upprätthållas? Och rör sig Respondent 6 bort från ytagerandet och mot djupagerandet när hon 

konfronterar dessa känslor?  

  

Ur ett dramaturgiskt perspektiv (Goffman 2014) kan denna typ av motstånd beskrivas som en 

kamp inom teamet, som inte enbart består av en arbetsgrupp inom en verksamhet eller 

myndighet, utan som i ett sammanhang där klienten känner sig sviken av rättssystemet eller 

den offentliga sektorn slänger in den professionella i ett team som består av just rättssystemet 

eller den offentliga sektorn. Då teamet utgör en väsentlig faktor för en välfungerande 

teaterföreställning – eller ett givande terapeutiskt samtal i detta fall – måste ett nära 

samarbete mellan de olika medlemmarna ske (ibid.). Fasaden som den professionella 

uppvisar stämmer inte överens med hennes uppriktiga känslor, men fasaden måste 

upprätthållas för att den professionella är bunden till den professionella rollen som tvingar 

fram en sorts självdistansering. Respondent 6 beskriver att hon i samtal med sina klienter går 

rakt på sak och upplever att hon är uppriktig, men sätter en gräns mellan känslor som kan 

gynna och känslor som kan skada klientens egna känslor och framsteg i behandlingen. 

Dramaturgiskt sett kan det beskrivas som att om den professionella fasaden rasar så rasar 

även en del av klientens process då det går en hårfin gräns mellan ett möte där den 

professionella är uppriktig mot klienten på ett sätt som gynnar känsloutbytet i den 

terapeutiska processen och ett möte där klienten känner sig överbelastad med både sin och 

den professionellas oro, frustration eller brist på tilltro till andra instanser.   
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6.4 Stöd av handledare och kollegor  

En gemensam nämnare bland alla respondenter är betydelsen av kollegor och en god 

arbetsmiljö. Respondent 3 betonade vikten av att chefer förstår att de anställda behöver 

någonstans att ta vägen med sina känslor och som därför är generösa med handledning. Han 

berättade även att man med tiden blir mer härdad i sin yrkesroll, och att det därför är viktigt 

med kollegor som kan uppmärksamma början till en likgiltighet känsla eller inställning och ta 

upp detta i handledningen. Respondent 6 fann också ett stort stöd i sina kollegor, både de som 

arbetade med andra målgrupper inom samma team och kollegor som arbetade med 

våldsutövande män i andra städer. Likt Respondent 3 såg Respondent 6 en stor nytta i att ha 

externa handledare som regelbundet besöker arbetsplatsen och erbjuder handledning och 

stöd. Respondent 4 belyste värdet av att trivas med sina kollegor på sin arbetsplats och 

berättade att det aldrig har förekommit att någon har sagt upp sin tjänst under åren som han 

har spenderat i sin tjänst, utan de före detta kollegorna som inte längre arbetar kvar har 

kommit upp i en hög ålder och gått i pension, vilket enligt honom säger mycket om trivseln 

på arbetsplatsen. 

  

Hochschild (1983) lyfter fram ett kännetecken för kommersialiseringen av känslor, nämligen 

att arbetsgivaren styr över det emotionella arbetet, vilket kan ske på olika vis och i olika 

grader. Respondent 3 uppskattar att hans chef ser medarbetarnas behov av handledning och 

erbjuder dem det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Ur ett emotionssociologiskt 

perspektiv (ibid.) kan detta diskuteras utifrån arbetsgivarens ansvar över och krav på att en 

viss sorts arbete levereras på en önskvärd nivå. För att arbetet skall genomföras på bästa sätt 

behöver arbetsverktygen eller -kraften - i detta fall de professionella och deras känslor - 

underhållas. Ju bättre arbetsledaren kan underhålla medarbetarnas känslomässiga behov inom 

de professionella ramarna desto bättre emotionellt arbete kan de utföra. Medarbetarna har ett 

behov av att befinna sig i ett visst sammanhang och få stöd och vägledning. Ju mer dessa 

behov kan uppfyllas av arbetsledare och det sammanhang de befinner sig i desto bättre kan de 

hantera dilemman, konflikter och känslor som påverkar deras arbetsprestation och därmed 

bemötande av målgruppen.  
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6.5 Kön 

Under intervjuerna som ligger till grund för denna empiri ställdes frågor till de professionella 

kring huruvida de ansåg att deras kön spelar någon roll för klienten och därmed det 

professionella mötet och den terapeutiska processen.  

En av respondenterna av manligt kön pratade om svårigheten med att stå upp för att vara en 

man i mötet med kvinnor som har varit utsatta av män, och hur detta ibland kan leda till att 

han i deras ögon blir en representant för det manliga kollektivet. Vidare berättade 

respondenten att det förekom att han pratade om män i ”vi-form” och kunde känna igen sig i 

en del av klienternas berättelser, för att sedan diskutera upplevda skillnader mellan kvinnor 

och män:  

Å andra sidan kan jag tycka att kvinnor är för mycket också, alltså för mycket på det 

viset att de är ‘väldigt på det’. På män. Alltså vi kan säga att ‘det funkar inte nu va, vi 

får lägga ner det idag och ta det en annan dag’, är för t atiga på olika sätt. Vi män är ju 

väldigt mycket så att vi vill se en mer pragmatisk lösning på saker och ting. Kvinnor 

vill gärna prata, och det handlar inte om lösningen utan det handlar om att pratet i sig 

ger någonting. Och det är väldigt bra tycker jag i grunden, väldigt bra, men ibland blir 

det för mycket också, för oss män i varje fall. (Respondent 5) 

Den professionella i fråga förklarade senare att han inte tror att de bakomliggande orsakerna 

till dessa beteendemönster är biologiska, utan att de är socialt nedärvda.  

Genom att den professionella tillskriver kvinnor och män typiska egenskaper för respektive 

kön har han även makten att tillskriva önskvärda respektive mindre önskvärda egenskaper för 

könen. Detta i enlighet med det Hirdman (2004) kallar genuskontraktet, som klargör 

önskvärda egenskaper för kvinnor och män. Den professionella medger att det i grunden är 

nyttigt att prata om problem, inte bara för att finna lösningar utan också för att ventilera 

problemen, samtidigt som det beskrivs som tjatigt då det ställer krav på män att delta i detta 

för att ha en fungerande interaktion. När ena parten i en interaktion beskrivs som tjatig 

kommer denna parts perspektiv att tas på mindre allvar i och med att den har framställts som 

jobbig eller överflödig.  

Respondent 5 berättade vidare om de kvinnliga kollegornas bemötande och vad skillnaderna i 

olika kollegors bemötande kan bero på: 
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Ne  men  ag tror att det är två skilda… en kvinna hade kanske mött på ett annat sätt. 

Mina kvinnliga kollegor möter på ett annat sätt än vad jag gör, dels är de ju en annan 

person och delvis har könet också med vårt sätt att prata. (Respondent 5) 

Vidare påstår socialarbetaren att det inte nödvändigtvis spelar roll för klienten om den träffar 

en kvinnlig eller en manlig professionell, men att kvinnliga professionella kan bli rädda för 

våldsamma män och att det i sin tur kan utgöra ett hinder för klientens utveckling.  

Respondent 6, som är en kvinna som arbetar med våldsutövande män, berättar att hon till en 

början hade vissa funderingar kring huruvida hennes könstillhörighet skulle komma att 

påverka mötet med manliga klienter. Genom fokusgrupper bestående av klienter framkom det 

att det som spelar störst roll och har mest betydelse för klienterna är att de får ett positivt 

bemötande av en icke-dömande professionell. Denna vetskap resulterade i att Respondent 6 

kände sig säker i sin yrkesroll oavsett sin könstillhörighet då hon upplevde att hon kunde 

bemöta klienter respektfullt och icke-dömande. 

Respondent 3, som är av manligt kön, berättade att klienterna själva får välja om de vill träffa 

en kvinnlig eller en manlig behandlare och att det mestadels inte spelar någon roll för 

klienterna så länge de får träffa en professionell. Samtidigt förklarade respondenten att det 

ibland kan vara en fördel när manliga klienter träffar en manlig professionell eftersom den 

professionella kan utgöra en sorts modell för klienten. Enligt Respondent 2 finns det delade 

uppfattningar hos klienterna då det dels finns de som känner sig mer bekväma med att träffa 

en manlig professionell då känslan av skam upplevs som mildare, och dels de som känner sig 

mer bekväma med att träffa en kvinnlig klient. ”Du vet moderskapet... Morsan är  u det första 

man möter på det här jordlivet..  och där har vi kvinnor är ju kvinnor på något sätt och man 

söker trösten” (Respondent 2). Enligt Respondent 2 ser vissa klienter på kvinnliga behandlare 

som naturliga omsorgsgivare och finner tröst i detta.  

Det ytterst intressanta med respondenternas svar är att manliga respondenter föreställde sig 

svårigheter som kvinnliga kollegor måste gå igenom just för att de är kvinnor, medan den 

kvinnliga respondenten endast kände en viss oro – som senare visade sig vara obefogad – 

över att det på något sätt skulle upplevas som problematiskt av de manliga klienterna. Frågan 

som respondenterna besvarade handlade om huruvida de trodde att behandlarens kön spelar 

roll för klienten och därmed det professionella mötet och den terapeutiska processen. En del 

respondenter ansåg att bemötandet och relationen är det viktigaste och att uppmärksamheten 

inte riktas mot behandlarens kön, vilket innebär att behandlarens kön inte spelar någon roll, 
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medan andra respondenter ansåg att kvinnor p.g.a. vissa givna könsroller inte kunde få 

samma relation till klienterna som de själva kunde tack vare att de hörde till det manliga 

könet. 

Enligt Hirdman (2004) utgör genuskontraktets idealtyp grunden till för könsstereotypiska 

normer och föreställningar om önskvärda kvinnliga respektive manliga egenskaper som 

skapas och återskapas konstant. Här kan många frågor ställas kring vad det innebär när 

manliga professionella anser att yrkesrollen inte bara präglas av, utan snarare definieras av 

behandlarens kön. Har det över huvud taget någon påverkan på hur kvinnliga kollegor 

uppfattar sin yrkesroll och kanske sin kompetens att utföra samma arbete som deras manliga 

kollegor utför? Har behandlarna genom sina föreställningar om kön och därmed om kvinnliga 

kollegors förmåga att utföra samma arbete som de utför något inflytande över klienternas syn 

på kvinnlighet och manlighet? Och kan detta i sin tur innebära att behandlingsprocessen 

utvecklas i takt med att klienterna anammar de professionellas könsstereotypiska 

föreställningar, och att klienternas ”framsteg” egentligen föl er de professionellas mallar över 

önskvärt kvinnligt respektive manligt beteende? Dessa frågor uppstod ur ett försök att studera 

respondenternas påstående ur ett genusperspektiv, men den begränsade empirin innebär att de 

inte kan besvaras i just denna studie. 
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7. Sammanfattning och slutreflektion   

Socialarbetarna som utgjorde grunden för empirin i denna studie använde sig av fysisk, 

känslomässig och relationsmässig gränssättning för att uppnå och upprätthålla en viss nivå av 

professionalitet. En del av socialarbetarna beskrev att de kunde ha förutfattade meningar om 

nya klienter utifrån deras utseende eller information de fick ta del av om klienterna inför 

samtalen, men det viktigaste i detta var att de ansträngde sig för att inte låta dessa tankar 

påverka deras bemötande av klienterna. När de sedan lärde känna klienterna fick de en 

annorlunda syn på dem, och de insåg att de förutfattade meningarna inte stämde.  

 

Olika socialarbetare diskuterade olika tillvägagångssätt för att hantera svåra känslor som 

uppstod i arbetet. En del socialarbetare betonade vikten av att faktiskt uttrycka känslor som 

exempelvis rädsla, utan att få utlopp för dessa känslor. Att kunna distansera sig från arbetet 

efter arbetstid togs upp som en bidragande faktor till att särskilja mellan sitt personliga jag 

och sin yrkesroll. Självrannsakan och eftertanke kring hur en agerar i professionella 

klientsamtal hjälpte en del av socialarbetarna att ta lärdom av vissa känslomässiga reaktioner 

för att utvecklas i sin yrkesroll. Socialarbetarna kunde även känna frustration över en del av 

yrkesrollen som de inte kunde få utlopp över inför klienterna då de ansåg att detta skulle 

inverka negativt på klienternas behandlingsprocess.  

 

Samtliga socialarbetare poängterade betydelsen av handledning och stöd av kollegor för att få 

stöd och utvecklas i sina yrkesroller. I studien av Goldblatt och Buchbinder (2003) som 

beskrivs i kapitlet innehållande tidigare forskning nämns även handledning som det främsta 

verktyget för att kunna särskilja mellan klienternas erfarenheter som socialarbetarstudenterna 

kunde känna igen sig i och sin egna självbild, som bröts ner ju mer de identifierade sig med 

sina klienter. Denna studie är 14 år gammal och utförd i Mellanöstern med en 

respondentgrupp som skiljer sig från vår respondentgrupp, men det sociala stödet har visat sig 

vara minst lika viktigt för att kunna upprätthålla sin yrkesroll och må bra som person som det 

visade sig i vår studie.  

 

Angående betydelsen av socialarbetarnas kön för behandlingen fanns det olika uppfattningar 

bland respondenterna. Vissa respondenter ansåg att de bemötte klienterna som professionella 

och inte som män eller kvinnor, medan andra respondenter, enbart av det manliga könet, 

ansåg att behandlarens kön visst kan spela en viss roll för behandlingen.  
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När förberedelserna inför denna studie inleddes for många tankar genom våra huvuden kring 

huruvida det var möjligt att utforska ett så pass outforskat ämne under så kort tid. Ofta ställde 

vi oss frågor kring varför forskning inte rentav flödade inom fältet som vi valde att studera. 

Ett examensarbete senare ser vi ett ännu större behov av att utforska detta fält. Respondent 

efter respondent försäkrade oss om att man till slut hittar ett förhållningssätt till arbetet och 

allt som hör till, att det handlar om tid och erfarenhet. Vad vi skulle vilja försäkra blivande 

socialarbetare om är att ingen föds med en hundraprocentig kapacitet att finna den ultimata 

nivån av professionalitet eller en hundraprocentig objektivitet, eller rättare sagt, det finns nog 

ingen som någonsin kommer dit. Att arbeta behandlande och stödja klienter i att bearbeta sina 

känslor och förhållningssätt till vissa aspekter av livet innebär även ett konstant arbete med 

de egna känslorna och de egna förhållningssätten. Denna ständigt föränderliga men oändliga 

process behöver att föras på tal, dels för att stödja socialarbetarna, men även för att rikta 

strålkastarna mot den subjektiva aspekten av det sociala arbetet. Hur man än stiftar lagar och 

sätter regler kan man inte undvika det faktum att socialarbetare i slutändan är människor med 

känslor och tankar som bemöter människor med känslor och tankar.  

 

Inför denna studie var vi väl medvetna om att det av naturliga skäl saknas en universell 

definition av professionalitet och professionellt bemötande. Detta innebär att det saknas ett 

enhetligt svar på vår första frågeställning, som ämnar att undersöka socialarbetares 

tillvägagångssätt för att upprätthålla en professionell relation till sina klienter. Utifrån detta 

försökte vi att få en så nyanserad bild av professionalitet och känslouttryck i professionella 

sammanhang – i detta fall klientsamtal – som möjligt. Respondenternas syn på en 

professionell relation till klienter i samtal som starkt präglades av känslor sträckte sig från 

ena sidan av skalan där det var empatiskt att gråta med klienten till andra sidan där de egna 

känslorna inte får existera och därmed fullkomligt trycks undan i professionella sammanhang.   

 

Vår andra frågeställning handlar om känslomässiga faktorer som påverkar socialarbetarnas 

bemötande av sin klientgrupp och hanteringen av dessa känslor. Respondenterna har under 

intervjuerna beskrivit hur arbetet inom detta fält har fått dem att bli känslomässigt härdade. 

Detta i sig är en faktor som påverkar socialarbetarnas känslomässiga reaktioner till klienters 

berättelser. Respondenterna beskrev att de tidigare kunde grubbla över sådant som de idag 

med lätthet kan släppa från tankarna, men det vore intressant att utforska vad grubblandet 
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bidrog med och hade kunnat bidra med till klientens behandling och om det över huvud taget 

har en koppling till empati.  

 

Den tredje och sista frågeställningen syftade till att undersöka huruvida socialarbetare som 

möter manliga våldsutövande klienter anser att deras kön som behandlare har en betydelse för 

behandlingen. Under den ständiga analysprocessen av intervjumaterialet väcktes fler och fler 

frågor kring kön och genus. Dels då vi endast har valt att använda oss av två kön utan att 

beakta ett bredare könsspektrum och specificerat könet på våldsutövarna, och dels på grund 

av respondenternas radikalt olika uppfattningar om betydelsen av behandlarens kön. I 

avsnittet Kön avslutade vi analysen med att ställa frågor kring huruvida behandlare som anser 

sig kunna erbjuda en bättre behandling än sina kvinnliga kollegor bidrar med sina idéer om 

mäns och kvinnors förmågor att bemöta olika situationer till klienternas syn på kvinnlighet 

och manlighet, eller kvinnligt respektive manligt arbete, och om detta i sin tur kan påverka 

klienternas förväntningar på sin partner och tolkning av våldet. Om möjligheten att 

genomföra en ytterligare fördjupad studie ges vore denna aspekt av de professionellas 

föreställningar av stort intresse att utforska. Dessutom skulle det vara av både intresse och 

betydelse att bedriva en studie som inte enbart utgick från personer som definierade sig som 

antingen kvinnor eller män, utan som tog hänsyn till existensen av ett bredare könsspektrum.  

 

Avslutningsvis hoppas vi att denna studie väcker ett intresse för att belysa socialarbetares 

känslohantering i professionella sammanhang. Varje dag gör socialarbetare en stor skillnad i 

många människors liv, men denna långa process som både klienten och - eller framför allt - 

behandlaren genomgår omfattas av långt fler steg än slutresultatet.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

Med detta brev tillfrågas du om du vill medverka vid en intervjustudie om socialarbetare som arbetar 

med våldsutövande män i heterosexuella parrelationer. Syftet med denna undersökning är att studera 

hur professionella bemöter våldsutövare och få en djupare förståelse för känslomässiga och 

strukturella faktorer som påverkar det professionella mötet. Resultaten för dessa intervjuer utgör 

grunden för ett examensarbete på 15 hp som är en del av socionomprogrammet på Lunds universitet. 

  

Studien kommer att genomföras under november och december 2016. Intervjun beräknas ta 30-60 

minuter och sker vid ett tillfälle på en tid och plats som du väljer. Intervjun kommer att spelas in på 

två telefoner för att eliminera risken att materialet går förlorat på grund av tekniska fel. När 

intervjuerna transkriberas kommer ljudinspelningarna att raderas. Det transkriberade materialet 

förstörs när studien godkänns under vårterminen 2017. I samband med detta kommer den färdiga 

studien att publiceras på Lunds universitets databas om respondenterna godkänner detta efter att ha 

läst den färdiga studien. 

  

Urvalet består av sex personer som arbetar med att erbjuda våldsutövande män i heterosexuella 

parrelationer samtal, stöd och behandling i olika svenska kommuner. Ingen mer information om 

respondenterna kommer att framgå i studien för att garantera er anonymitet. Med detta menas att 

varken handledare, respondenter eller andra obehöriga personer får veta vilka kommuner och 

socialarbetare vi har vänt oss till. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få 

en kopia av det. Ditt deltagande är frivilligt och du kan självfallet när som helst och utan motivering 

avbryta din medverkan.   

  

Härmed undrar vi om du är intresserad av att delta i studien. Nedan framgår våra telefonnummer och 

e-postadresser som du kan kontakta oss via för att lämna besked om din medverkan. Meddela oss 

gärna så fort som möjligt för att snarast boka en lämplig tid för intervjun. Ansvariga för denna studie 

är Fatimah Ayyad och Adela Durakovic under handledning av Anna Rypi. Du är välkommen att 

vända dig till någon av oss om du har frågor. 

  

Fatimah Ayyad, student  fatimah.ayyad.580@student.lu.se 

Adela Durakovic, student  adela.durakovic.592@student.lu.se 

Anna Rypi, forskare och lektor  anna.rypi@soc.lu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

  
Tema 1: Bakgrund 

● Utbildning 

● Yrkeserfarenhet 

● Tid i denna tjänst 

● Varför detta arbete? 

  

Tema 2: Att arbeta med våldsutsatta 

● Arbetsbeskrivning 

● Arbetsmetoder – (individanpassat?) 

● Egna åsikter om behandlingen 

● (Känner du att du gör skillnad?) 

● Beskriv målgruppen 

● (Det första intrycket av tjänsten? Har det förändrats?) 

● (Tidigare tankar kring tjänsten och om de har förändrats) 

● Vilken typ av våld jobbar ni med? 

  

Tema 3: Mötet 

● Tankar och känslor inför möten? 

● Ändras tankarna utifrån typ av våld och ålder? 

● Hur ser relationen till klienterna ut? 

● Definiera en professionell relation 

● Definiera en personlig relation 

●  (Bo och arbeta i samma stad, har det någon betydelse?) 

● Spelar socialarbetarens kön roll? 

  

Tema 4: Känslor 

● Vilka känslor uppstår under och efter möten? 

● Bearbetning av känslor 

● Att ta med jobbet hem 

● Jobb med både utövare och utsatta? Påverkan på tankar och känslor gentemot samt i 

mötet med utövaren? Inre konflikter eller ambivalens? 

 


