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[The aim of this qualitative study was to examine social workers experiences of their work with 
domestic violence. This was performed by taking part of the social workers narratives about 
their work through semi - structured interviews. The social workers were employed at 
governmental organisations in Skania, Sweden. We found that attitudes and standards among 
the social workers have crucial impact on the support received by victims of domestic violence. 
These norms and standards lays within two general understandings called relational and 
structural perspectives which affects the work throughout. These perspectives are also social 
constructions which determine how the domestic violence and its victims are understood. How 
these constructions is formed also have an impact on what support is offered to the help seeking. 
This support is limited to interventions of relational character such as safe houses which is 
excluding for socially constructed by the social workers as non ideal clients. Preventive 
interventions on structural levels are few close to non existing but  highly recommended in the 
narratives by the social workers. A combination of the two general understandings is desirable 
in working with domestic violence as a way to include all types of victims and also to bring 
attention to the structural problem of men’s violence against women.] 
 

Key words: social workers, domestic violence, narratives, social constructions, 
intersectionality   
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Inledning och problemformulering 
Uppskattningsvis misshandlas det varje år uppemot 65 000 kvinnor i Sverige av en närstående 

man (Brå 2016). Våld mot kvinnor har genom historien setts som en privat angelägenhet inom 

familjen men är numera ett erkänt nationellt socialt problem och ses som en kränkning av 

mänskliga rättigheter (Helmersson 2017, Socialstyrelsen 2016). Våldet benämns idag som våld 

i nära relationer för att poängtera att det kan förekomma i alla former av relationer och drabbar 

och utövas av både kvinnor och män, många menar dock att mäns våld mot kvinnor fortfarande 

är det mest förekommande (NCK 2017, SOU 2004, Helmersson 2017, Mattsson 2013, Ekström 

2012, 2014, 2016). I och med att våldet under 1900-talets andra hälft uppmärksammats allt mer 

i offentliga debatter har socialnämnden och socialtjänsterna sedan slutet av 90-talet enligt lag 

ansvar för att hjälpa våldsutsatta (SoL 5 kap 3 §). Stödfältet har tidigare dominerats av frivilliga 

kvinnojourer som även idag utgör en central aktör gällande våldsutsattas stöd. Statens offentliga 

utredningar fastställde att våld i nära relationer är en folkhälsofråga år 2014 (SOU 2014:49).  

 

Problemet våld i nära relationer är ett komplext och omtalat ämne, ständigt aktuellt för 

diskussioner i offentliga debatter. Trots att ansvaret till viss mån är lagstadgat diskuteras det 

vem som tar ansvar, hur våldet definieras, vem som är utsatt och utsätter, meningen med våldet 

och det stöd som erbjuds och bör erbjudas. Dessa aspekter råder det skilda meningar om bland 

aktörer som berörs av problematiken. 

 

Ett fall som fångade vår uppmärksamhet för problemet är det omdiskuterade fallet där en kvinna 

vid namn Lotta blev så grovt misshandlad av sin partner att hon miste livet. En nära vän till 

Lotta har tillsammans med en socionom sedan dess på olika sätt uppmärksammat samhällets 

bemötande av utsatta kvinnor och menar att det krävs förbättringar (Nordström 2016). Hur 

bemötandet ser ut i rättegångar, bättre riskbedömningar och användandet av allmänt åtal1 är 

några av de punkter som kvinnorna lyfter. Lotta hade nämligen anmält sin partner för att ha 

utövat våld men tagit tillbaka sin anmälan. Någon utredning utfördes inte vilket till slut ledde 

till Lottas tragiska bortgång. De två kvinnorna som efter händelsen engagerat sig gick samman 

med åklagare och jurister för att framställa ett förarbete till en ny lag, Lex Lotta. Lagen skulle 

innebära att polismyndigheten och rättsväsendet kan anmäla sig själva om de inte utfört 

                                                        
1 ”Allmänt åtal innebär att polis eller åklagare är skyldiga att utreda brottet, när det blivit känt av dem, även om 
den som är utsatt inte vill det” (Polisen 2016).  
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undersökning på rätt sätt eller inte inlett utredning enligt allmänt åtal även i de fall där den 

våldsutsatta drar tillbaka sin anmälan (ibid.).  

 

Våld i nära relationer och de många tragedier som det lett till är ett ämne som på många sätt 

berör och engagerar. Exempel som Lottas bortgång och även den gripande händelsen då den 

unga kvinnan Fadime blev mördad av sin egen far får stor uppmärksamhet i media och politiska 

debatter. Problemet är dock inte ensidigt, det finns delade åsikter om dess orsaker och därmed 

också dess lösningar. På forskningsfältet går det att urskilja två övergripande förståelser av våld 

i nära relationer. Ett strukturellt könsmaktsperspektiv där frigörandet av kvinnor som offer 

ligger i fokus och en relationell förståelse som utgår ifrån att det finns olika versioner av en 

historia (Helmersson 2017). Det framgår även att förståelsen och framställningen av “den 

våldsutsatta” är en viktig aspekt när det kommer till hur arbetet utformas med utsatta personer. 

Den sociala förståelsen och definitionen av “den våldsutsatta” påverkar vad som är möjligt och 

vad som anses vara önskvärt stöd ur en socialarbetares perspektiv (Ekström 2012).  

 

Det finns ett omfattande forskningsfält gällande våld i nära relationers utformning och de behov 

som våldsutsatta har, men desto mindre om de yrkesverksammas upplevelser och erfarenheter.  

Eftersom socialarbetares uppfattningar och föreställningar genererar i konsekvenser, positiva 

som negativa, för arbetet med våld i nära relationer är det förvånande att detta inte beforskats 

mer. Hur vet vi om det stöd som socialarbetarna erbjuder är relevant utifrån de utsattas behov? 

Speglar socialarbetarnas inställning till och uppfattning av problemet den verklighet som de 

våldsutsatta i nära relationer upplever? 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka socialarbetares berättelser om sitt arbete som de utför 

inom kommunala verksamheter med våld i nära relationer. Syftet är nedbrutet i följande 

frågeställningar: 

 

Frågeställningar 

• Hur förstås och framställs våld i nära relationer? 

• Hur förstås och framställs den våldsutsatta? 

• Vad framställs vara viktigt gällande stödet för våldsutsatta? 
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• Vad kan samhället erbjuda för stöd till de som utsatts för våld enligt socialarbetarna? 

 

Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer olika definitioner av våldet att presenteras och även vem som 

utför och utsätts för våld i nära relationer. Socialnämndens lagstadgade ansvar och hur 

arbetsfältet ser ut idag kommer också att lyftas för att ge en ingång till ämnet. 

 

Definitioner av våldet 

Enligt nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är syftet med våld, oavsett dess utformning, att 

utöva kontroll och makt vilket görs genom att skrämma och skada. Alla typer av våld som kan 

uppstå mellan närstående i både heterosexuella och samkönade relationer men även inom 

syskon- och andra familje- och släktrelationer inkluderas här (NCK 2017). Själva våldet kan ta 

sig uttryck fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller genom hot, kontroll och isolering (ibid., 

SOU 2006). Detta bekräftar även Van Lawick (2013) och menar dessutom att våldsdefinitionen 

är en socialt, kulturellt och tidsbunden företeelse. 

Psykologen Per Isdal har lång erfarenhet av arbete med våldsutövare. Isdal definierar våld i 

likhet med NCK, att “våld är varje handling som är riktad mot en annan person som genom 

denna handling vill skada, smärta, skrämma eller kränka och få denna person att göra något mot 

sin vilja och avstå från att göra något som den vill” (Isdal 2001). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är våldet ofta ett mönster av flertalet handlingar som är svåra att 

upptäcka då denna typ av våld oftast utförs inom hemmets väggar. I sin handbok använder 

Socialstyrelsen en bred definition formulerad av WHO (World Health Organization) som 

inkluderar handlingar som inte nödvändigtvis leder till skada eller död, utan all typ av våld som 

har betydelse för individ, familj, samhälle och sjukvård. Definitionen innefattar fysiskt, sexuellt 

och psykiskt våld samt försummelse som kan utföras i kombinationer på olika sätt. Det betonas 

att konsekvenserna av våldet kan uppstå i direkt anslutning till våldet men även långt efter 

övergreppet (ibid.). 

 

I USA kan en bred juridisk definition utläsas som innefattar både partnervåld och familjevåld 

och som inte könsdefinierar varken utövare eller utsatt. Trots att lagstiftningen skiljer sig något 
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mellan de olika staterna är det ingen amerikansk stat som juridiskt definierar våld i nära 

relationer utifrån kön eller som endast våld mellan partners (Barocas, Emery & Mills 2016). 

 

Våldets offer och förövare 

Det finns olika uppfattningar och avgränsningar gällande vad våldet innebär och framförallt 

gällande vem som utsätts respektive utsätter. Enligt NCK (2017) är det mest förekommande att 

en kvinna blir utsatt för våld av en man som hon är eller har varit i en parrelation med. Även i 

“Att ta ansvar för sina insatser - socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor” läggs fokus på 

mäns våld mot kvinnor och den nära relationen avgränsas till kvinnans partner eller före detta 

partner (SOU 2006). Våld förekommer även i samkönade relationer och är även det relevant 

för yrkesverksamma på området (SOU 2006, NCK 2017). Socialstyrelsen (2016) utgår från att 

både män och kvinnor kan utsättas för våld i nära relationer och skriver i sin handbok att våldet 

verkar vara jämnt fördelat. Utformningen av våldet påverkas dock av vem det är som utsätts. 

När det är kvinnor som blir utsatta för våld av sin partner eller före detta partner är våldet ofta 

grovt och upprepande och det är tio gånger vanligare att en kvinna får söka sjukvård för sina 

skador än en man. Att en kvinna blir dödad av sin nuvarande eller före detta partner är fyra till 

fem gånger vanligare än att en man blir det (ibid.). Det finns en tydlig koppling mellan 

våldsutsatthet och psykisk och fysisk ohälsa av olika slag. NCK har utfört en kartläggning med 

resultatet att olika typer av psykisk ohälsa såsom missbruk, depression och självskadebeteende 

förekommer oftare hos människor utsatta för sexuellt våld (ibid.). 

 

Alla former av övergrepp är av vikt att ha i åtanke i arbetet med våldsutsatta, inte minst på 

grund av det faktum att det ofta råder en kombination av flera typer av våld i sådana situationer 

(SOU 2006). Det finns en risk att fysiskt våld hamnar i fokus och i sin tur riskerar lägga 

resterande former av våld i skymundan (ibid.). 

 

Lagstadgat ansvar 

I Sverige är stödet för våldsutsatta lagstadgat i socialtjänstlagen och det är socialnämnden som 

har det yttersta ansvaret för människor utsatta för våld. Lagen säger att kvinnor och barn utsatta 

för våld i nära relationer särskilt ska beaktas (SoL 2001:453 kap 5 § 11). 
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Utöver lagen finns det föreskrifter och allmänna råd för yrkesverksamma att förhålla sig till 

som trädde i kraft år 2014 när Socialstyrelsens författningssamling utgav publikationen “Våld 

i nära relationer” (SOSFS 2014:4). Det finns även en handbok gällande våld i nära relationer 

som är menad att bistå med vägledning för yrkesverksamma innehållande lagstiftning, 

föreskrifter, forskning samt erfarenheter från andra verksamheter (Socialstyrelsen 2016). 

Handboken riktar sig till de som på ett eller annat sätt möter våldsutövare och/eller våldsutsatta 

i sitt arbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och till organisationer som är utförare åt 

socialtjänsten, exempelvis ideella (ibid.). Socialnämnden har också i uppdrag att fastställa mål 

för hur arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska se ut och därmed göra en 

beskrivning av hur och när dessa mål ska uppnås (3 kap. 1 § SOSFS 2014:4). De insatser som 

utförs av socialnämndens verksamheter ska också enligt lag formuleras tillsammans med den 

enskilde, det vill säga den hjälpsökande (3 kap 5 § SoL). I flertalet lagar finns det formulerat 

krav på att uppföljning, utvärdering och utveckling ska göras inom socialnämndens 

verksamheter (SoL, KL, SOSFS 2011:9, Socialstyrelsen 2016). 

 

Arbetsfältet idag 
På senare år har det blivit allt mer vanligt med specialisering i verksamheter inom socialt arbete 

där personalstyrkan delas upp i flera specialinriktade arbetslag som arbetar enbart med en viss 

typ av problematik. Specialiseringstrenden har därmed lett till att specialenheter för våld i nära 

relationer har utvecklats. Socialtjänstens lagstiftade ansvar för området är dock relativt nytt och 

kvinnojourerna är fortfarande fler till antalet och spelar en central roll i arbetet med våld i nära 

relationer (Helmersson 2017, Ekström 2016). 

 

Socialt arbete har länge genomsyrats av ett holistiskt förhållningssätt, det vill säga 

helhetsperspektiv, vilket förespråkas av socialtjänstlagens portalparagraf (Morén, Blom & 

Perlinski 2010). Specialiseringen kan uppfattas utmana detta holistiska förhållningssätt genom 

utvecklandet av specialenheter. Klienterna möter specialiserade socialarbetare vilket är av stor 

betydelse då klienten inte behöver göra en grundläggande redogörelse för sådant som kan 

tyckas vara självklart för den som är införstådd med problematiken. Risken kan bli att 

helhetsbilden av en klients situation försvinner och försvårar situationen för den hjälpsökande 

(ibid., Ekström 2016). Som följd blir också myndighets- och stödkontakterna många tack vare 

specialiseringen och ofta brister kommunikationen mellan de olika kontakterna som arbetar på 

olika specialenheter (Ekström 2016, Lundgren et.al. 2009).   
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Kunskapsöversikt 
Våld i nära relationer som område är relativt väl beforskat. Synen på våldet har förändrats över 

tid och rum och lett oss fram till den uppfattning som råder idag. På senare tid har förståelserna 

av våldet delats upp i två övergripande perspektiv som präglar området idag, det strukturella 

perspektivet och det relationella perspektivet. Nedan ges en kort genomgång av våldets mening 

följt av en kronologisk genomgång av våldets förståelse samt en översikt av den forskning som 

bildar dagens kunskapsläge. Därefter diskuteras uppfattningar och eventuella effekter av det 

stöd och de insatser som samhället kan erbjuda de som utsätts för våld. 

 

Meningen med våldet 

Per Isdal är som tidigare nämnt en psykolog som inriktat sig på våld i nära relationer och dess 

utövare. Isdal är inte forskare men en viktig aktör på området våld i nära relationer. Isdal (2001) 

menar att det finns både en generell mening och en specifik mening i ett enskilt 

handlingsmönster till en människas användande av våld. Den generella meningen handlar om 

vilka historiska villkor och kulturella ramar som finns för personen (ibid.).  Dessa faktorer 

undersöks sedan i den specifika situationen för att förstå den enskilda våldsutövarens 

användande av våld. Vid första anblick kan det verka som att våld “bara händer”, men våld är 

nästan alltid utlöst av känslor som ångest och vanmakt. Våldet kan då ge en känsla av styrka 

och kontroll hos utövaren. (ibid.). 

 

En annan känsla som kan ligga till grund för aggression och våld är rädsla. En rädd människa 

är betydligt mer aggressiv än den som känner sig trygg, och ju mer känslan av rädsla ökar desto 

mer aggression och våld kan personen eventuellt åstadkomma. Aggressionen beror också till 

stor del på de villkor och förhållanden som en människa lever under det vill säga strukturella 

faktorer som påverkar (ibid.). 

 

Förståelser av våldet genom historien 

Förståelsen av vad våld i nära relationer är och vad det har för orsaker har förändrats under 

tidens gång och förståelsen av våldet kan på så vis sägas vara kontextbundet till tid och rum 

(Van Lawick 2013). Våldet har inte alltid förståtts som ett socialt problem då våld mellan makar 

under lång tid i historien setts som normalt förekommande i familjen. Även om mannen 
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förlorade sin lagliga rätt att misshandla sin hustru 1864 så ansågs våld mellan makar fram till 

1960-talet vara en privat angelägenhet och naturlig del av äktenskapet (Eliasson 1997, 

Helmersson 2017). Mannen förväntades kontrollera sin hustru och sina barn och fysisk 

bestraffning sågs därför inte som våld (Van Lawick 2013). 

 

Den sexuella integriteten ansågs även den vara en privat angelägenhet och lyftes för diskussion 

först under 1960-talet då våldtäkt inom äktenskapet blev en kriminell handling (Helmersson 

2017). Våld inom hemmets väggar började flaggas upp för diskussion och statens offentliga 

utredningar utgav 1976 en sexualbrottsutredning. Den fick hård kritik för att hävda att kvinnans 

handlande och attityd kunde ursäkta mannens våld och övergrepp varav en ny utredning kom 

året därpå. Kring samma tid började några kvinnogrupper engagera sig för våldsutsatta och de 

första officiella kvinnohusen öppnades upp (ibid.). 

 

Under 1980-talet började våld ses som ett erkänt problem i det offentliga och misshandel samt 

våld i hemmet blev ett allmänt åtalsbrott. Inom politiken sågs våld mot kvinnor under denna tid 

som en del av ett större könsneutralt våldsbegrepp, det fokuserades inte på en viss typ av våld 

utan allt våld ansågs förkastligt (Helmersson 2017). Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige (ROKS) bildades 1984 vilket ses som uppkomsten till stödfältet för de 

våldsutsatta. Mot slutet av decenniet började ett könsmaktsperspektiv dominera som höll i sig 

under 1990-talet. Våldet förstods som ett sätt för mannen att behålla sitt fysiska överläge 

gentemot kvinnan. En såg det som att männen hade svårigheter att anpassa sig till nya och 

förändrade könsroller (Helmersson 2017). Mannens utövning av våld mot kvinnor var en 

reaktion på följderna av emancipationen, det vill säga kvinnornas frigörelse från sin 

underordning (Van Lawick 2013).  

 

En feministisk analys kom att genomsyra förståelsen av våldet och det sågs alltmer som en del 

i samhällsstrukturen och 90-talet präglades av att våldet förstods som “manligt” (Helmersson 

2017).  Socialnämnderna fick mot slutet av årtiondet ett ökat ansvar för våldsutsatta kvinnor i 

hemmet när socialtjänstlagen ändrades (Mattsson 2013, prop 1997/98:55). Vid samma tid 

antogs kvinnofridspropositionen (1997/1998:55) som innehöll ett omfattande åtgärdsprogram. 

Innan dess verkade kvinnojourerna för de våldsutsatta men till följd av lagändringarna blev det 

vanligare att socialtjänstbaserade verksamheter arbetade, och fortfarande arbetar, med våld i 

nära relationer (Mattsson 2013). 
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Under 2000-talet ifrågasattes könsmaktsteorierna och fenomenet fick ett nytt begrepp. “Mäns 

våld mot kvinnor” ersattes av det könsneutrala “våld i nära relationer”. Våldet kopplas därmed 

till relationen utan att definiera vem det är som utövar våld och mot vem (Helmersson 2017).  

 

Vem som utövar våld mot vem är fortfarande omdiskuterat när det kommer till förståelsen av 

våld i nära relationer. Van Lawick (2013) menar att det överlag är procentuellt lika många 

kvinnor som män som utövar våld gentemot sin partner, samtidigt presenterar NCK (2017) en 

sammanställning från Brottsförebyggande rådet från 2009 där 85% av det rapporterade våldet 

i en nära relation utövats av en man mot en kvinna i Sverige. NCK (2017) menar att mäns våld 

mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Denna uppfattning återfinns i 

majoriteten av den forskning som presenteras i denna studie (Mattsson 2013, Ekströms 2012, 

2014, 2016, Helmerssons 2017). Även i statens offentliga utredningar (SOU 2006) om 

socialtjänstens ansvar för sina insatser fokuseras förståelsen av våld i nära relation till mäns 

våld mot kvinnor. Trots denna avgränsning tydliggörs det att våld även förekommer i 

samkönade relationer (SOU 2006). 

 

Ekström (2016) skriver att politiker tenderar se våld mot kvinnor som en privat fråga trots att 

det blivit erkänt som ett nationellt socialt problem. Det fattas politiska mål och direktiv och 

ansvaret hamnar hos de enskilda socialarbetarna på socialkontoren. Kompetensen och 

förståelsen ökar inom socialt arbete men Ekström (2016) beskriver det som oroande att det finns 

svårigheter att utbilda nyblivna socialarbetare gällande patriarkala konsekvenser samt 

relationer som präglas av maktobalans som är underliggande orsaker till våld i nära relationer. 

Kompetensluckan gäller också förståelse och insatser för utlandsfödda och HBTQ-personer 

som drabbas av eller utövar våld i nära relationer (ibid.). 

 

Strukturell förståelse 

Det strukturellt feministiska perspektivet ser könsmaktsdimensionen som en central del i 

förståelsen av våldet, som blir ett uttryck för mannens överordning gentemot kvinnan (Mattsson 

2013). Den strukturella förståelsen av våld i nära relationer är genomgående i kvinnojourernas 

arbete med våldsutsatta (Helmersson 2017). Den strukturella förståelsen av problemet uttrycks 

genom en feministisk doxa2 ute på stödfältet genom att jourerna lyssnar, respekterar och inte 

                                                        
2 Doxa finns enligt Bourdieu inom varje fält och utgör särskilda regler, rutiner, normer och 
föreställningar om vad som är rätt eller fel (Järvinen 2013). 
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ifrågasätter kvinnornas upplevelser av våldet. Jourerna arbetar för att avlasta skuldkänslor och 

hjälpa kvinnorna att frigöra sig (ibid.). Även i SOU 2014 finner man den strukturella förståelsen 

då våld i nära relationer beskrivs ha sin grund i en maktobalans mellan könen och att arbeta 

med jämlikhet och genusnormer ses som långsiktiga åtgärder för våldet. 

 

Relationell förståelse 

Det relationella perspektivet utgår ifrån att våld sker i en konflikt  och utspelas mellan två parter, 

snarare än att män utövar våld mot kvinnor (Mattsson 2013). Enligt Helmersson (2017) uttrycks 

den relationella förståelsen som en professionaliserad doxa med fokus på individuellt stöd och 

att vara objektiv och könsneutral. Säkerhet och skydd är av högsta prioritet. Målet är att fånga 

in ett helhetsperspektiv av våldssituationen genom att även ta del av de andra 

familjemedlemmarnas berättelser. Det talas om olika perspektiv på situationen och olika 

versioner samt upplevelser av det som hänt. På så vis blir kvinnans berättelse om våldet en av 

flera subjektiva berättelser som bildar en helhetsbild. I denna typ av arbete ligger fokus på 

behandling och en kan därmed säga att förändring snarare än frigörelse eftersträvas 

(Helmersson 2017). 

 

 

Strukturell kontra relationell förståelse 

De två olika perspektiven av våldet kan sägas vara en förenkling av meningsskiljaktigheterna 

inom nationell och internationell forskning men de tydliggör vad spänningen handlar om, det 

vill säga huruvida den strukturella maktrelationen mellan könen är avgörande för att förstå 

våldet eller ej (Mattsson 2013). 

 

Hur problemområdet och dess aktörer uppfattas innebär konsekvenser för hur målgruppen 

definieras, vilka lösningar som uppmuntras och hur hjälparens roll utformas (Helmersson 

2017). På så vis får användandet av de två förståelserna av våldet genomgående konsekvenser 

för verksamheterna och dess klienter. 

 

Enligt de los Reyes och Mulinari (2005) kan det ses som att det sker en förskjutning på fältet 

från ett strukturellt maktperspektiv på våld där den våldsutsatta kan vara “vem som helst” till 

ett individperspektiv med fokus på vissa särskilda individer och grupper som beskriver 
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våldsutsatta som “de andra”. Denna förskjutning av fokus sätter dessa särskilda individer och 

grupper som själva ansvariga för den underordnade position de befinner sig i (Ekström 2012). 

Då det blivit allt vanligare med socialtjänstbaserade verksamheter utifrån att lagstiftningen 

efterhand utvecklats har allt fler verksamheter blivit könsintegrerade till skillnad från 

kvinnojourernas verksamheter som ofta varit och är könsseparerade (Mattsson 2013). Den 

feministiska kvinnojoursdoxan har på så vis fått ge vika för en mer terapeutisk professionell 

doxa där risken finns att vissa kvinnor faller utanför ramarna för det erbjudna stödet då de inte 

ses som behandlingsbara (Helmersson 2017). De könsintegrerade verksamheterna innebär 

fördelar såsom att de möjliggör arbetet med samtliga parter i våldsrelationen och de kan nå ut 

till målgrupper som annars inte sökt sig till de könsseparerade verksamheterna. Jourerna har 

fått kritik för just detta, att de är enkelspåriga och utgår från att män är våldsutövare och kvinnor 

våldsoffer. Denna utformning av verksamhet kan också leda till att kvinnor känner sig 

definierade som offer och män som förövare (Mattsson 2013). Om en formulering råder av “den 

våldsutsatta” som många inte kan identifiera sig med och känna igen sig i riskerar det leda till 

en exkludering av klienter från det stöd som erbjuds (ibid., Helmersson 2017). Särskilt utsatta 

grupper har under de senaste tjugo åren uppmärksammats mer och mer såsom människor med 

funktionsvariationer, missbruk eller utlandsfödda, som kanske inte inkluderas i den annars 

traditionella bilden av utövare och offer inom våld i nära relationer (Helmersson 2017). 

 

Ett begrepp som upplevs vara en utgångspunkt hos både specialenheterna och jourerna, oavsett 

vilket synsätt som tillämpas, när det gäller arbetet med våld i nära relationer är empowerment. 

Empowerment handlar om hjälp till självhjälp och att frigöra den utsatta. Inom kvinnojourerna 

är empowerment ett primärt mål, att frigöra kvinnan från den situation hon blivit offer för. På 

socialtjänsten är det skyddet som prioriteras i första hand och sedan förändring genom 

behandling. Vissa behandlare på socialtjänsten menar att empowerment kan vara en risk för det 

skydd den utsatta är i behov av (Helmersson 2017). Anledningen till det är att frihet inte går 

hand i hand med vad som krävs för att beskyddas på det sätt socialtjänsten erbjuder, att till 

exempel placeras i skyddat boende innebär en väldig begränsning i hur en kan leva sitt liv för 

att inte avslöja var en befinner sig.  

 

Forskning utanför Sverige 

Diskussionen kring förståelsen av våld i nära relationer som strukturellt eller relationellt kan 

utläsas även i USA där många stater använder sig av en bred juridisk definition som inkluderar 
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både partnervåld och familjevåld som undviker att ange vem som utövar våld mot vem (Barocas 

et. al. 2016). Denna breda juridiska definition har dock inte fått fäste hos de verksamheter och 

individer som berörs av våldet. Istället sägs våld i nära relationer inom dessa verksamheter 

blivit förminskat till en historiskt traditionell berättelse som i korta drag menar att kvinnan 

utsätts för allvarligt fysiskt våld, förödmjukelse och kontrollerande beteende i en intim relation 

av sin manliga partner (Barocas et. al. 2016). Det kan alltså sägas att synen på våldet i de 

amerikanska stödverksamheterna inte reflekterar den breda juridiska definition som inkluderar 

fler tolkningar av våldet. Många våldsutövare och utsatta exkluderas i den traditionella 

berättelsen som behandlingar och hjälpinsatser ofta är utformade utifrån (ibid.). Ekström (2012) 

för ett resonemang gällande svenska myndigheter som liknar de som förts i USA. Normer och 

förståelser måste ses över och omdefinieras för att inkludera samtliga som drabbas av eller utför 

våld i nära relationer. Detta för att förståelsen av våldet inte enbart ska genomsyras av den 

traditionella berättelsen (Barocas et. al. 2016). Att inkludera flera målgrupper och definitioner 

av våldet kan ses som ett led i att bättre ta ansvar för våld i nära relationer från både svenska 

som amerikanska myndigheters sida (ibid.). 

 

Samtidigt kan det ses som att den breda juridiska definitionen som många stater använder sig 

av avdramatiserar våldets allvar i nära relationer och ger en missvisande bild av att kvinnor och 

män utövar våld i lika stor utsträckning (Portwood & Finkel Heany 2007). Den amerikanska 

lagstiftningen kan genom sin relationella förståelse osynliggöra kvinnan som återkommande 

offer för mäns våld (ibid.). 

 

Som avslutande reflektion kan sägas att området våld i nära relationer idag både i och utanför 

Sverige präglas av en ambivalent könsmaktsanalys där förståelser och förklaringar krockar och 

sammanvävs på olika sätt. Å ena sidan lyfts en maktobalans mellan könen fram, å andra sidan 

finns det en bild av att våldet uppstår i relationskonflikter och våldsutövare är avvikelser utan 

kön (Helmersson 2017). Denna ambivalens kring förståelsen av våld i nära relation kan vara en 

bidragande faktor till den klientsortering som setts ske på vissa specialenheter inom 

socialtjänsten där de som får hjälp måste vara så att säga behandlingsbara för verksamheten 

(ibid.). Ekström (2012) menar att det behöver utvecklas en större medvetenhet ur ett 

intersektionellt perspektiv för att skapa en mer nyanserad och inkluderande förståelse av den 

våldsutsatta kvinnan då sättet att formulera problem i sin tur påverkar vilka lösningar som är 

möjliga.  
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Samhällets stöd 

Forskning visar att det stöd som kommunala verksamheter erbjuder våldsutsatta är individuella 

stödsamtal, skyddat boende, stödkontakt via telefon och internet (Helmersson & Jönson 2015). 

Den socialdemokratiska anda som råder i Sverige gör att det svenska välfärdssystemet är bättre 

rustat för att ge hjälp till våldsutsatta kvinnor i nära relationer i jämförelse med det amerikanska 

(Tracey 2006). Lagstiftningen i USA betonar problematiken med våld i nära relationer men det 

finns få välfärdstjänster som stöttar kvinnorna och ger möjlighet att lämna den destruktiva 

hemmiljön. Insatserna upplevs även ofta som stigmatiserande och svårhanterliga (ibid.). Den 

sociala välfärden som grundar sig i rättigheter genom det svenska medborgarskapet ger bättre 

möjligheter för våldsutsatta kvinnor i jämförelse med de mer patriarkala strukturer som råder i 

USA (Tracey 2006). Det faktum att Sverige kommit längre gällande jämställdhet och på en 

nationell nivå erkänt våld i nära relationer som ett socialt problem skapar möjligheten att 

erbjuda en mängd insatser och stöd genom olika statliga verksamheter (ibid.).  

 

De många olika myndigheterna och yrkesgrupperna som är en följd av specialiseringen, gör det 

svårt för våldsutsatta att veta var de ska vända sig. Regeringen menar att samhällets insatser 

behöver samordnas bättre utifrån tydliga riktlinjer (SOU 2014). Vilken hjälp som de 

våldsutsatta sedan får när de väl sökt hjälp beror på vilken handläggare som tilldelas ärendet, 

det blir ett slags “lotteri” gällande stödet (SOU 2006). 

 

 

Stödet enligt de våldsutsatta 

En annan aspekt av våld i nära relationer är orsaker till huruvida våldsutsatta överhuvudtaget 

söker stöd och hur de upplever det stödfält som de möter. Ekström (2014) har i en studie av 

våldsutsatta kvinnor visat att den praktiska hjälpen varit mest betydelsefull och den känsla av 

trygghet och kontroll som det ingav. Att ha någon att prata med, få råd och information 

uttrycktes vara värdefullt (ibid.). Det framkom också att våldsutsatta i nära relationer först och 

främst söker sig till människor i sin privata omgivning för hjälp. Avgörande för om den utsatta 

söker hjälp hos professionella är att den våldsutsatta vill ha en förändring och upplever ett behov 

av hjälp från andra för att kunna möjliggöra denna förändring (Ekström 2014). Beslutet om att 

driva en juridisk process eller inte berodde mycket på om kvinnorna kände stöd från polis och 

socialarbetare (ibid.). Om och var våldsutsatta söker stöd i en våldsutsatt situation är också 
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beroende av hur de ser på sig själva och det våld de utsätts för. Det beror också på vilken tidigare 

uppfattning de utsatta har av olika myndigheter och verksamheter samt hur deras övriga nätverk 

ser ut, deras egna kapacitet och hur våldet ter sig (Ekström 2014). Liknande resultat visar också 

Mullender och Hagues (2004) studie som även poängterar vikten av klienternas inflytande på 

arbetet. 

 

En kan ana att det finns ett stort mörkertal gällande våld i nära relationer och att det är många 

som socialtjänsten inte når ut till. Av de som utsattes för våld i en nära relation 2012 

polisanmälde enbart 3,9 procent händelsen (Brå 2017-04-06). Många uppger att de såg 

händelsen som en småsak och att detta reddes ut på egen hand vilket överensstämmer med 

teorin om att hur de utsatta ser på våldet är avgörande för huruvida de söker hjälp eller ej (Brå 

2017-04-06, Ekström 2014). 

 

Sammanfattningsvis finns det en tydlig ansvarsfördelning formulerad i lagstiftning och 

föreskrifter samt regler och rekommendationer för hur stödet bör se ut för de utsatta för våld. 

Vad som inte är lika tydligt är hur det bör gå till och faktiskt går till i praktiken vilket leder till 

”lotteriet” av stödinsatser. Trots detta kan Sverige tolkas vara i framkant gällande stödet för 

våldsutsatta i jämförelse med exempelvis USA. Tack vare den socialdemokratiskt färgade 

välfärdsregimen finns en hel del stöd att motta så som samtalsstöd, skyddat boende och stöd i 

kontakt med myndigheter.  

 

Det finns ett stort fält av forskning om de våldsutsatta och våldet inom våld i nära relationer, 

desto mindre forskning finns gällande socialarbetarnas egna upplevelser och berättelser om sitt 

arbete med våld i nära relationer. 

 

Teoretisk utgångspunkt och teoretiska begrepp 
Det finns mycket i vår omgivning som många av oss anser är naturliga, det vill säga saker och 

ting är givna att vara på ett visst sätt. I denna studie har vi valt att använda oss av en teoretisk 

utgångspunkt som menar att ingenting är givet utan att allt är konstruerat, det vill säga skapat 

och producerat utifrån den tid och det rum det existerar i. Socialkonstruktivismen är en teori 

som förespråkar just detta sätt att resonera kring vår värld och att försöka avslöja företeelser 

som uppfattas just “naturliga” (Wenneberg 2010). 
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Bland de som först skrev om socialkonstruktivism var Berger och Luckman år 1966. De menar 

att teorin handlar om att vår verklighet är socialt konstruerad och betonar vikten av att analysera 

hur dessa konstruktioner uppstår (Berger och Luckman 1991). Två viktiga begrepp inom 

socialkonstruktivism är “verklighet” och “kunskap” och hur dessa kan problematiseras. För 

många av oss är vår värld verklig och på ett visst sätt. Berger och Luckman (1991) menar att 

problemet med hur vi uppfattar vår verklighet som just verklig och den kunskap vi anser oss ha 

om den, är att vi ser den som given (ibid.). Frågor som vi ur filosofisk ståndpunkt kan fråga oss 

är “vad är verkligt, och hur vet vi om det är det eller inte?”. Vad som är verkligt och vad som 

är kunskap för en människa är inte detsamma som för en annan. Begreppen måste sättas och 

förstås i sin specifika kontext (ibid.). Gergen och J. Gergen (2003) menar att hur vi förstår saker 

och ting inte styrs automatiskt av naturliga skäl, utan skapas och upprätthålls av människors 

interaktioner (J. Gergen 2003). 

 

Hacking (1999) menar att många idag är ivriga att definiera allt som sociala konstruktioner för 

att därefter också påstå att de sociala konstruktionerna är dåliga och behöver förändras. Denna 

trend har lett till att begreppet förlorat sin slagstyrka, att definiera något som en social 

konstruktion i diskussioner och debatter har ibland setts som ett större ställningstagande än att 

formulera faktiska teorier och förslag till handlingar.  

 

Att enbart definiera något som socialt konstruerat riskerar att göra socialkonstruktivism till en 

del av den diskurs3 som den från början syftat till att intetgöra då nutiden påverkar vårt sätt att 

tala och tänka på samma sätt som fenomen och begrepp konstruerats genom historien. Ett 

underliggande syfte i användandet av socialkonstruktivism är oftast att öka medvetenheten. 

Vilket kan göras antingen genom att betrakta våra upplevda erfarenheter, världen vi lever i eller 

specifika begrepp och företeelser som socialt konstruerade (Hacking 1999). 

 

Denna studie syftar till att undersöka olika förståelser och framställningar av ett visst område 

och en viss målgrupp inom det sociala arbetet. De två övergripande förståelserna av våld i nära 

relationer kan ur en socialkonstruktivistisk ansats ses som olika konstruktioner av våldet, den 

strukturella och den relationella. Ekström (2012) skriver hur den våldsutsatta inom det 

                                                        
3 Diskurs är en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp av exempelvis den vetenskapliga eller 
religiösa diskursen. Dessa diskurser påverkar och styr vår uppfattning av verkligheten. (Nationalencyklopedin 
2017) 
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strukturella perspektivet kan vara “vem som helst”. Våldet förstås som en effekt av den 

maktobalans mellan könen som råder (Mattsson 2013). Det relationella perspektivet utgår ifrån 

ett helhetsperspektiv där våldet uppstår i en konflikt mellan två parter (Mattsson 2013, 

Helmersson 2017). Dessa två förståelser kan ses som sociala konstruktioner av den våldsutsatta, 

våldsutövaren och våldet. I denna studie har vi därför valt att använda oss av dessa två 

förståelser som teoretiska begrepp i analysen av den insamlade empirin. 

 

Ett annat teoretiskt begrepp som används i analysen är normaliseringsprocessen vilket 

återkommande togs upp i intervjuerna. Normaliseringsprocessen kan förstås som ett sätt för den 

våldsutsatta att anpassa sig till det våld hen utsätts för, en överlevnadsstrategi (ROKS 2017). 

Våldet utförs ofta i samband med att den utsatta isoleras gradvis vilket gör att den utsatta inte 

får någon yttre bekräftelse på att våldet strider mot både lagen och dennes mänskliga rättigheter. 

Till slut upplevs våldet som normalt förekommande i relationen av båda parter och det blir 

otänkbart att relationen skulle kunna se annorlunda ut (ibid.). Normaliseringsprocessen kan 

även förstås som en social konstruktion hos berörda parter för att förstå och hantera problemet. 

 

Intersektionalitet kan sägas vara sprungen ur socialkonstruktivismen som handlar om en 

komplex och dynamisk förståelse av maktstrukturer (Mattsson 2015). Kön är ett av de centrala 

begreppen inom intersektionalitet som ser grupperna “man” och “kvinna” som socialt 

konstruerade. De här två kategorierna utgör dock inte homogena grupper utan det finns kvinnor 

och män med olika sexualitet, etnicitet och klasstillhörighet som är ytterligare centrala begrepp 

i teorin (ibid.). Kategorierna kön, sexualitet, klass och etnicitet korsas och sammanvävs och är 

på olika sätt integrerade med varandra. Samspelet dem emellan bidrar till konstruktionen av 

ojämlikhet. Föreställningar och normer gällande kön innebär också föreställningar om 

sexualitet, etnicitet och klass. De sociala konstruktioner som råder i samhället gällande de här 

kategorierna gör att de också ordnas i en maktstruktur och vissa grupper värderas högre än 

andra. En homosexuell mörkhyad arbetarklass kvinna får en annan hierarkisk position än en vit 

heterosexuell man från medelklassen utifrån de sociala konstruktioner som råder kring 

föreställningar gällande kön, etnicitet, sexualitet och klass i samhället (Mattsson 2015). För att 

förstå hur dessa maktstrukturer och konstruktioner av det normala uppstår och upprätthålls 

måste de överordnade gruppernas tolkningsföreträde, utifrån sin maktposition, gällande hur 

världen ska definieras uppmärksammas (ibid.)  
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Ur ett intersektionellt perspektiv skriver de los Reyes och Muliani (2005) att våldsutsatta i 

intervjuer och liknande ofta vittnar om att de inte blir tagna på allvar. Den utsatta position som 

våldsoffer befinner sig i osynliggörs på grund av normaliserande processer. Ur ett 

intersektionellt perspektiv framhävs patriarkala värderingars betydelse för förekomsten av våld. 

Författarna menar att ett samhälle som är uppdelat både gällande kön och etniskt leder till 

strukturella villkor som förstärker patriarkalt handlande på samhällsnivå såväl som på 

individuell nivå. Utifrån detta resonemang utsätts kvinnor och flickor i mötet med olika 

institutioner för diskriminerande strukturer som en följd av patriarkala värderingar på olika 

nivåer i samhället (ibid.). 

 

Utifrån ovanstående presentation av socialkonstruktivismen menar vi att det är gynnande att 

hålla dessa teoretiska ståndpunkter i vår studie. Det är viktigt att ständigt reflektera över våra 

föreställningar, uppfattningar och antaganden om vår omvärld och våra medmänniskor då vår 

egen kunskap om verkligheten inte är det enda alternativet och att den förmodligen ser helt 

annorlunda ut för någon annan. 

Metod 
Socialkonstruktivismen är också en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som har för avsikt att 

förstå de fenomen som studeras. Det ingår därför i den kvalitativa forskningen som har 

målsättningen att förstå det som studeras snarare än att förklara och hitta samband (Silverman 

1993). Kvalitativ forskningsmetod kan också användas för att beskriva fenomen utifrån dess 

kontext och tolka meningar och företeelser (ibid.). Vi kan undersöka hur olika normer och 

värderingar ser ut i olika sammanhang och uppfatta nyanser av företeelser i vår omgivning 

(Ahrne & Svensson 2011).  

 

En forskningsansats inom den kvalitativa metoden som kan sägas vara sprungen ur 

socialkonstruktivismen är den narrativa (Thomassen 2007). Narrativ metod handlar om 

tolkandet av material som är av narrativ karaktär, det vill säga berättelser i skriftlig eller muntlig 

form, och genom dessa undersöka definitioner, meningsskapande samt tolkningsprocesser 

(Johansson 2005). Reissman (1993) menar enligt Johansson (2007) att det centrala i narrativa 

studier är att de är tolkande på så vis att de tolkar människors tolkning av sig själv och sin 

sociala verklighet. Narrativ ansats är därav lämplig för studier som ser människor som aktiva 

subjekt och som vill undersöka företeelser som ojämlikheter och utövning av makt (ibid.). 
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Johansson skriver att hennes ingång till narrativa studier är följande, vilket även är applicerbart 

på denna studie: 

 

”..ett sökande efter verktyg för att förstå konstruktionen av den sociala 

verkligheten, hur sociala strukturer, relationer och identiteter skapas 

och omskapas. Jag ställer mig frågan hur berättelsen och berättandet 

kan hjälpa mig att förstå socialt handlande” (2005:18-19). 

 

På samma sätt som Johansson skriver så vill vi förstå socialarbetarnas sociala verklighet och 

deras berättelse kring sitt arbete med våld i nära relationer. 

 

Insamling av data 

Vid insamling av tidigare forskning användes sökbaserna LUBsearch och EBSCOhost med 

sökorden: domestic violence, social workers, social constructions, intersectionality, våld i nära 

relationer och socialarbetare. All forskning som använts är peer reviewed. 

 

Då studien har en narrativ utgångspunkt handlar det om insamling av empiri i form av 

berättelser. De narrativa berättelserna kan vara både skriftliga och muntliga. För att få svar på 

våra frågeställningar valdes insamling av muntliga berättelser genom intervjuer som sedan 

transkriberades till skriftliga berättelser för analys. 

 

Den narrativa intervjun kan utformas på olika sätt och respondenten kan ombes berätta om hela 

sitt liv,  en specifik händelse, period eller ett område såsom familjen eller arbetet (Johansson 

2005).  För att få svar på våra frågeställningar gjordes en narrativ intervju i halvstrukturerad 

form med sex olika socialarbetare inom kommunala verksamheter. Intervjuformen syftar till att 

genom människors berättelser få fram deras definitioner och beskrivningar av sina upplevelser 

vilket möjliggör för forskaren att få insikt i deras perspektiv och upplevda verklighet (Öberg 

2011). I våra intervjuer var socialarbetarnas upplevelser av sitt arbete i fokus för berättelserna. 

Intervjuerna varade i 30-60 minuter. Socialarbetarna ombads berätta om sitt arbete med våld i 

nära relationer och de klienter som de möter (Johansson 2005). Genom berättandet kan 

berättaren i fråga organisera och redogöra för händelser, tidsepisoder och handlingar. I 

berättandet finns också möjlighet att förklara och ge en orsak till varför saker och ting har hänt 

och varför personen handlat som den gjort (Johansson 2005). 
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Urval 

För att se till att vårt urval av respondenter skulle stämma överens med de forskningsfrågor vi 

syftat till att undersöka i denna studie valde vi ett målinriktat urval (Bryman 2011). Då det inte 

är möjligt att intervjua samtliga socialarbetare på fältet gjordes en avgränsning till 

socialarbetare inom kommunala verksamheter då dessa ryms in under socialtjänstens ansvar 

och därmed också har ett ansvar gentemot våldsutsatta enligt lag. Det gjordes också en 

geografisk avgränsning till de socialarbetare som fanns inom Skåne län för att intervjuerna 

praktiskt skulle kunna gå att genomföra. Intervjuer utanför Skåne hade varit genomförbara 

exempelvis genom Skype, men då vi efterfrågade deras berättelse vilken skapas i samspelet 

mellan respondenten och oss som forskare ansågs det mest lämpligt att utföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte. Detta för att undvika missförstånd, feltolkningar och störningsmoment så 

som tekniska problem samt för att inte gå miste om sådant som är bundet till den specifika 

situationen exempelvis kroppsspråk och liknande. 

 

De olika kommunerna inom Skåne har hemsidor där kontaktuppgifter finns till representerande 

socialarbetare för de olika områden som socialtjänsten ansvarar för. Ett informationsbrev 

innehållande en presentation av oss som studenter och forskare samt studiens syfte, och 

förfrågan om deltagande i intervju skickades per mail till de socialarbetare som stod som 

representerande samordnare för arbetet med våld i nära relationer på de olika kommunernas 

hemsidor. I vissa kommuner fanns det flera ansvariga. Totalt skickades informationsbrevet till 

arton socialarbetare i femton kommuner samt kontaktades två socialarbetare via telefon i 

ytterligare en kommun. Av dessa socialarbetare blev det ett bortfall på fjorton stycken. En av 

de direkt tillfrågade socialarbetarna deltog som respondent och i resterande fall 

rekommenderades andra kollegor som ansågs mer lämpliga som sedan deltog. Totalt utfördes 

sex intervjuer. 

 

Fyra av sex socialarbetare är yrkesverksamma på socialtjänsten i tre olika kommuner. Två 

socialarbetare är alltså verksamma inom samma kommun men i olika stadsdelar vilket också 

innebär att de representerar två olika socialtjänstkontor. Resterande två av de intervjuade 

socialarbetarna är anställda på kriscentrum vilket kan sägas vara en specialenhet inom den 

kommunala verksamheten men som inte bedriver myndighetsutövning. Av dessa arbetar en 

socialarbetare i en enskild kommun varav den andra representerar ett område som inkluderar 
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tre olika kommuner. Fördelning gällande två socialarbetare ifrån kriscentrum och fyra från 

socialtjänsten stämmer överens med hur det ser ut bland verksamheterna nationellt då 

kriscentrum ofta inkluderar flera kommuner medan alla socialtjänster i alla kommuner är 

förpliktade att ha anställda ansvariga för våld i nära relationer enligt socialtjänstlagen (5 kap 3 

§ SoL). I analysen benämns respondenterna som intervju 1–6 för att säkerställa anonymiteten 

och för att visa på en representativ fördelning av citat. 

 

I denna studie är samtliga respondenter kvinnor vilket är något som bör tas i beaktning. 

Möjligheten finns att resultatet blivit annorlunda om några av respondenterna varit män. Det är 

även av värde att nämna att vissa socialarbetare har en avsevärt längre erfarenhet av arbetet 

med våld i nära relationer än andra. Den socialarbetare med mest erfarenhet av våld i nära 

relationer har varit med och grundat kriscentrum i en av kommunerna samt arbetat där i sexton 

år varav den med minst erfarenhet började arbeta inom området för några månader sedan. Det 

här kan i sin tur ha betydelse för vilka uppfattningar och föreställningar respondenterna har och 

därmed delger i sina berättelser. En av socialarbetarna arbetare tidigare som projektsamordnare 

för våld i nära relationer på vuxenenheten men arbetar sedan ett år tillbaka på barnenheten. 

Socialarbetaren möter därmed fortfarande våld i nära relationer men på ett annat sätt än tidigare 

vilket bör benämnas då det kan ge respondenten ett annat sätt att se på fenomenet. Även en bred 

variation gällande ålder råder mellan respondenterna vilket eventuellt kan påverka de svar vi 

samlat in. 

 

Bearbetning av empiri 

Efterhand som intervjuerna utfördes transkriberades dessa. Vid transkriptionen omvandlades 

intervjuerna i sin helhet till skriven text. Alla intervjuer transkriberades gemensamt för att 

minska risken för feltolkning och snedvridning av datan. Därefter kodades materialet i olika 

omgångar där materialet först lästes igenom och intressanta teman markerades. I nästa steg 

färgkodades materialet efter följande teman: makt, kön, etnicitet, klass, sexualitet, ansvar, 

våldsutövare, våldsutsatt, förståelse av/synen på våldet och våldets uttryck samt arbetet/stödet. 

 

Vidare genomfördes en narrativ analys av det material vi fick fram genom vår kodning. Det 

finns flera modeller och former av narrativ analys. Den narrativa analysen i denna studie 

genomfördes genom att plocka ur delar ur berättelserna för att analysera dessa. Fokus har 

snarare varit på berättelsernas innehåll än dess helhet (Johansson 2005). Denna typ av analys 
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är vanlig inom sociologin för att hitta innehållsliga mönster och teman i de samlade 

berättelserna gällande normer och värderingar (ibid.). Detta har även gjorts i denna studie 

genom att leta efter mönster i likheter och skillnader i socialarbetarnas berättelser och relatera 

dessa till varandra för att analysera och presentera resonemang och exempel ur deras 

erfarenheter och upplevelser av arbetet med våld i nära relationer. 

 

Narrativ analys kräver att en som forskare reflekterar över hur en själv tolkar, definierar och 

uttalar sig om sin sociala verklighet och den data en analyserar det vill säga att en tänker runt 

sitt eget tänkande. Detta eftersom forskaren i narrativ metod och analys innehar rollen som 

kunskapsproducent både genom att i intervju med respondenten skapa en berättelse och genom 

att sedan omvandla den muntliga berättelsen till skriftlig kunskap (ibid.). Utifrån detta har en 

medvetenhet funnits kring att den halvstrukturerade intervjuguiden som utformats samt 

interaktionen i de olika intervjuerna har format den berättelse som socialarbetarna gav. I 

bearbetningen har det även beaktats och reflekterats kring vad för kunskap som producerats och 

hur denna kunskap skapats utifrån vår egen påverkan som forskare (Johansson 2005). I 

användandet av narrativ metod och analys är det viktigt att hela tiden se forskaren som en aktiv 

uttolkare i varje skede av studien (ibid.). 

 

Under både kodning och analys av det insamlade materialet har begreppen strukturellt och 

relationellt perspektiv använts och applicerats på empirin för att förstå och tolka de svar som 

inkommit. Dessa begrepp är även sociala konstruktioner av förståelsen av våldet och har också 

använts för att förstå materialet i relation till den tidigare forskningen där dessa teoretiska 

begrepp varit återkommande. Intersektionalitet har också varit ett teoretiskt verktyg som 

använts för att tolka och förstå vårt insamlade material. Makt, kön, etnicitet, klass och sexualitet 

som är några av begreppen i kodningen är samtliga nyckelbegrepp i den intersektionella teorin 

om den ojämlika maktbalansen i samhället vilket vi valt att använda oss av i analyserandet av 

materialet. 

 

Oavsett vilken form av socialkonstruktivism en utgår ifrån är syftet att inte ta något för givet 

utan att studera och undersöka (Wenneberg). Ett sätt att använda socialkonstruktivism är att 

studera traditionella företeelser i den sociala verkligheten för att försöka förstå om det finns 

något annat underliggande bakom (ibid.). De sociala omständigheter som omger oss är vad som 

styr hur vi agerar och tänker kring vår omgivning (ibid.). Med hjälp av vår teoretiska 

utgångspunkt socialkonstruktivism och teoretiska begrepp strukturellt, relationellt samt 
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intersektionalitet belyser vi socialarbetarnas berättelser och ifrågasätter de sociala 

omständigheterna som många gånger upplevs som självklara. Med det sagt betyder det inte 

nödvändigtvis att den sociala konstruktionen är dålig, att den måste förändras eller att världen 

varit bättre utan den utan det går att tala om social konstruktion snarare i syfte att öka 

medvetenheten kring fenomenet (Hacking 1999). Det här är en viktig aspekt att ha i åtanke då 

syftet inte varit att avslöja sociala konstruktioner i det insamlade materialet som negativt eller 

något som nödvändigtvis behöver förändras, utan snarare uppmärksamma socialarbetarnas 

olika sätt att tänka kring våld i nära relationer. 

 

Metodmässiga överväganden 
Relevant att resonera kring är studiens trovärdighet och tillförlitlighet, det vill säga 

säkerställandet av kvaliteten på undersökningen. Ett sätt att säkerställa kvaliteten är genom 

generalisering av resultatet till andra kontexter och populationer (Bryman 2011). 

Generalisering kan inom kvalitativa studier göras genom att relatera sitt resultat till annan 

kunskap så som forskning på området (Svensson 1996). I fråga om reliabilitet som avser 

möjligheten att återskapa en studie och få liknande resultat kan vara problematisk i kvalitativa 

studier (Bryman 2011:368). Då denna studie inte är avsedd att kunna upprepas anses 

reliabiliteten inte vara relevant. 

 

Urvalet i kvalitativa studier görs sällan för att uppnå statistisk representativitet (Svensson 1996) 

vilket inte heller är fallet i denna studie. Istället har syftet varit att söka fördjupad förståelse för 

studiens forskningsfrågor (ibid.). En av våra sex intervjupersoner bad om att få intervjuguiden 

skickad till sig i förväg för att kunna förbereda sig för intervjun. Vårt syfte var att fånga in en 

berättelse som skapas i intervjusituationen, men eftersom intervjuguiden inte är hemlig 

skickades intervjuguiden via mail som önskat. När intervjun sedan utfördes blev den hälften så 

lång som de andra intervjuerna och vi resonerar att det kan bero på att respondenten fått se 

intervjufrågorna i förväg och haft chans att fundera på svar vilket eventuellt gjorde personen 

begränsad i sitt sätt att berätta. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att berättelserna som framkommer skapas i den specifika 

intervjusituationen och i samspelet mellan åhörare och berättare (Reissman 1993, Johansson 

2005). Det var därför oundvikligt att som forskare påverka det som berättades och framkom i 

intervjun vilket kan tyckas påverka studiens trovärdighet (Bryman 2011). Vi är därmed 
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medvetna om att vi varit med och skapat den empiri som samlats in i denna studie med vårt sätt 

att formulera och ställa frågor till våra respondenter. Den närhet som kvalitativa forskare oftast 

har till sina respondenter kan alltså påverka, men den närheten är också ett sätt att sätta sig in i 

respondenternas perspektiv och på så vis lättare förstå deras berättelser (Bryman 2011:371-

372). Det kan ses som en svaghet att intervjuer som insamlingsmetod ger en begränsad bild av 

en företeelse vilket måste tas i beaktning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Dessutom bör 

beaktas att man som forskare inte kan ta för givet att respondenterna gör precis så som de i 

intervjun säger att de gör i sitt arbete (ibid., Starrin & Renck 1996). Det bör även nämnas att vi 

gick in i studien med avsikten att i våra intervjuer inte definiera vem som utövar våld mot vem, 

men under intervjuernas gång blev vi på olika sätt färgade av respondentens sätt att berätta och 

använde till exempel vissa gånger benämningen “kvinnan” då respondenten använt ordet 

“kvinna” i sin berättelse. 

 

Vi vill även föra ett resonemang kring de avgränsningar som gjorts gällande vad vi valt att 

inkludera i undersökningen och inte. Vi har i undersökningen valt att fokusera på partnervåld i 

våld i nära relationer. Vi vill dock betona att våld mellan alla typer av närstående såsom 

familjemedlemmar och släktingar också kan inkluderas i våld i nära relationer. Vi har även valt 

att inte benämna barnperspektivet i denna studie. Anledningen till dessa avgränsningar är att 

det hade blivit en betydligt mer omfattande undersökning vilket vi inte haft möjlighet till i denna 

uppgift. 

 

Denna studie undersöker ett område som för många kan väcka mycket starka känslor även de 

som möter fenomenet varje dag. Vi är därför medvetna om att olika ord och formuleringar i vår 

intervjuguide kan vara känsloladdade och eventuellt påverkar respondenten (Starrin & Renck 

1996). 

 

Förförståelse   

Ett kvalitetskrav för vetenskapliga studier är att redogöra för sin förförståelse som forskare, det 

vill säga sådant som man har med sig in i undersökningen som eventuellt kan ha påverkat det 

resultat studien har fått (Larsson 1994). Det är alltså viktigt att låta sin förförståelse finnas i 

periferin och göra sig mottaglig för den nya kunskap man avser införskaffa (Starrin & Renck 

1996). 
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När denna studie inleddes hade en övergripande uppfattning om det rådande kunskapsläget 

formats hos oss. Genom att ta del av olika kunskapskällor och deras föreställning och 

uppfattning om området fick vi därmed en förförståelse om frågan våld i nära relationer. I 

samband med att vårt intresse för våld i nära relationer väcktes fick vi även bilden av att stödet 

för våldsutsatta kvinnor på olika sätt var bristfälligt och att många kvinnor känner att de inte 

fått den hjälp de varit i behov av. Denna bild är något vi haft med oss in i vår studie och är den 

övergripande anledningen till att vi valt detta forskningsområde vilket därmed gör den till en 

del av vår förförståelse. 

 

De två övergripande förståelserna av våld i nära relationer som hittas på kunskapsfältet är en 

avgörande aspekt i vår förförståelse. Vi har till största delen anammat det strukturella 

perspektivet i vårt sätt att se på problemet, men förespråkar en kombination av det strukturella 

och det relationella perspektivet för ett så inkluderande synsätt som möjligt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Bryman lyfter fram fyra principer gällande etik inom forskningen som vi berört i vår studie. 

Informationskravet innebär att alla som involveras i studien på förhand blev informerade om 

syfte och tillvägagångssätt samt att deras frivilliga deltagande betonades. Samtyckeskravet är 

betydande men inte något vi kommer behöva lägga särskilt stor vikt vid då alla respondenter 

själva valt att delta samt är över 18 år. Alla respondenter har även samtyckt till att intervjuerna 

spelades in för att sedan kunna transkriberas. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

avidentifiera samtliga respondenter i studien samt den organisation de arbetar för. 

Respondenterna var också införstådda med avidentifieringen och att de i studien är anonyma, 

vilket vi hoppas har stärkt sanningshalten och öppenheten i deras svar. Till sist togs 

nyttjandekravet i beaktning genom att den insamlade datan som tillgetts oss endast använts till 

att uppnå studiens syfte. (Bryman 2011:151–152). 

 

Arbetsfördelning 

Genomgången av den tidigare forskningen delades upp mellan oss för att göra arbetet 

tidseffektivt. Skrivandet av kunskapsläget har i ett första skede delats upp där vi ansvarat för 

olika delar men samtliga har reviderats och gåtts igenom gemensamt för att skapa en enhetlig 

text. I utförandet av intervjuerna ansvarade vi för att intervjua kontra anteckna varannan gång. 
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Kodningen utfördes också gemensamt. Skrivandet av analysen och slutdiskussion utfördes på 

samma vis som kunskapsläget. 

 

Resultat och analys 
Denna del av studien kommer att presentera och analysera socialarbetarnas berättelse om sitt 

arbete med våld i nära relationer. Följande centrala teman har identifierats i analysen av 

socialarbetarnas berättelser och kommer att behandlas - förståelsen av våldet, den typiska och 

ideala klienten, den ideala socialarbetaren, de ideala lösningarna och de dilemman som 

socialarbetarna möter. 

 

Förståelsen av våldet 

I socialarbetarnas berättelse om våldet var Per Isdals (2001) definition återkommande. Det 

betonades att denna definition är könsneutral och omfattar alla typer av våld.  

 

”Jag tycker den tar sikte på olika former av våld, just det här att det kan 

vara handlingar som skrämmer och får människor göra saker mot sin 

vilja” (intervju 6) 

 

De former av våld som innefattades av socialarbetarnas berättelser var fysiskt, psykiskt, 

sexuellt, materiellt, ekonomiskt, försummelse och latent våld vilket är de våldsformer som 

förekommer i NCK:s våldsdefinition (2017). Det betonades att våldet kan se olika ut och att det 

kan handla om flera typer av våld i samma ärende. Vissa hjälpsökande har förstått att de är i en 

situation där de behöver hjälp och kan exempelvis beskriva psykiskt våld men utan att använda 

sig av ordet ”våld” på grund av olika föreställningar om hur våld ser ut.  

 

I berättelsen är det sällan en slump att våldet utförs i hemmet där ingen annan ser och att en slår 

där det inte syns för att undvika att bli avslöjad. Våldet är ofta utstuderat och medvetet. Det 

framkommer också att både den våldsutövande och den utsatta gör ett val att befinna sig i en 

våldssituation även om det kanske inte upplevs så av de inblandade. Det berättades att det 

fysiska våldet tenderar att eskalera när väl första slaget kommit, och att våldet ofta uppstår i 
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samband med graviditet. Som mest utmärkande när det kommer till våld i nära relationer 

beskrevs det systematiska våldet.  

 

”Det här systematiska våldet, kanske inte dagligen men att det hela 

tiden finns våld eller hot om våld, kränkningar, i luften. Att det är 

återkommande och medvetet” (intervju 5) 

Inre faktorer och yttre faktorer 
Som orsaker och förklaringar till våldet ryms en mängd olika yttre och inre faktorer in i 

berättelsen. Exempel på inre faktorer som utlöser våld i socialarbetarnas berättelser är en 

osäkerhet, vanmakt och rädsla att bli övergiven hos våldsutövaren. Framställandet av vanmakt 

som en central orsak till våldsutövande är i enlighet med Isdals (2001) resonemang. Vanmakten 

måste inte råda i relationen, utan kan handla om olika motgångar i livet. Motgångarna gör att 

känslan av vanmakt blir ohanterlig och tar sig uttryck i aggressioner och våld hos de människor 

där det finns en oförmåga att uttrycka ilska på annat vis. Våldet blir ett sätt att utöva sin makt 

gentemot sin partner för att kontrollera och hålla kvar. Maktutövningen kan ta sig uttryck i 

kontroll över mobiltelefoner, begränsa umgänge med vänner, inte tillåta arbete eller skola och 

i vissa fall fick partnern inte ens lämna hemmet.  

 

”Det vanligaste vi ser är mäns våld mot kvinnor så handlar det ofta om 

män som i någon mening upplever vanmakt i livet som han inte kan 

hantera utan det kommer ut som aggressioner på olika sätt //..// handlar 

om en oförmåga att uttrycka sin ilska på något lite sundare sätt och en 

väldig rädsla för att bli övergiven.” (intervju 1) 

 

En annan inre faktor som spelar central roll i berättelsen om våld i nära relationer är skammen. 

Känslan av skam och skuld berättades uppstå hos båda parter vilket gör våldet svårt att prata 

om. Det framkom att många våldsutsatta drar sig för att i första hand berätta för någon annan 

vad den varit med om och när den utsatta väl söker hjälp har våldet ofta gått väldigt långt.  

 

“ Så det är ett tabubelagt ämne att berätta om, det är oftast mycket skam 

hos den som utsätts för våld också att våga säga, våga söka hjälp. Ofta 

så vill man ju ha det bra hemma” (intervju 3) 

 

“Det ligger i sakens natur på något sätt att inte prata så mycket om detta. 

Det tycker jag, jag hör många kvinnor som säger, det är väldigt 



29 
 

skamfyllt och man kanske inte berättar för så många eller för någon vad 

man är utsatt för och det finns de som råkar ut för att om de berättar så 

blir de inte trodda för förövaren är ju himla trevlig.” (intervju 5) 

 

“Det är viktigt att man vågar prata om det, vågar ställa frågor om våld 

för det är det många yrkesgrupper också som fortfarande tycker är 

jobbigt. Det är fortfarande tabu, det är bättre nu än det varit innan men 

det är fortfarande inte bra.” (intervju 6) 

 

Att våldsutsatta inte blir trodda av andra yrkesverksamma på fältet är återkommande i den 

tidigare forskningen (de los Reyes & Mulinari 2005). Att inte bli trodd kan förstärka de 

våldsutsattas känsla av skam och skuld. I berättelserna nämndes våldsutsatta som kämpat 

mycket med sin skam att leva med en våldsam partner och rädslan för hur andra ska uppfatta 

och tänka om dem. 

 

“Hon pallade liksom inte lämna, det var skämmigt, vad ska dem tänka 

om mig om jag lever med en sådan här och varför har jag inte lämnat 

tidigare i så fall” (intervju 5) 

 

Ojämlika maktstrukturer i samhället framställs i den tidigare forskning som en av de främsta 

yttre faktorerna som leder till mäns strukturella våld mot kvinnor (Helmersson 2017, Ekström 

2012, 2014, 2016, Mattsson 2013). Denna yttre faktor framkom även som central i 

socialarbetarnas berättelse där samhället framställdes som präglat av en ojämställdhet som gör 

att de flesta våldsutsatta är kvinnor och där kvinnosynen som råder banar väg för detta på ett 

strukturellt plan. Våldet är ett uttryck för den makt som bottnar sig i ojämlika förhållanden 

mellan män och kvinnor. Det framgick även att våld ofta är förknippat med maskulinitet och 

normer om manlighet. För att komma åt och förebygga våld resonerade socialarbetarna att det 

är just där man behöver ta sikte och arbeta med män och förövare vilket går i linje med SOU 

(2006). I andra berättelser förstås våldet snarare som problem i specifika relationer som kan 

bero på olika inre eller yttre faktorer i den enskildes liv. I berättelsen om våldet finns det alltså 

“flera lager” till varför våld uppstår. 

 

“Vi har ett samhälle som på något sätt fortfarande gör det möjligt att det 

är ett ojämställt samhälle /…/ på individnivå så kan det ju vara vad som 
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helst, jag tänker att det finns alla möjliga exempel på varför det kan gå 

snett i en enskild familj.” (intervju 2) 

 

De två övergripande förståelserna av våldet som genomsyrar forskningsfältet går därmed att 

utläsas även i socialarbetarnas berättelser (Helmersson 2017, Mattsson 2013). Är våldets 

orsaker strukturella eller relationella? Det fanns en sammantagen berättelse av våldet där det 

oftast är en man som utövar våld mot kvinnor på grund av en upplevd vanmakt. Denna vanmakt 

kan enligt socialarbetarnas berättelse bero på både inre individuella faktorer i en relation men 

kan också bero på yttre strukturella faktorer som det ojämlika könsmaktförhållandet. 

Berättelsen kan här sägas utvecklas till två olika berättelser då vissa socialarbetare valde att 

fokusera på de relationella orsakerna och andra fokuserade på det strukturella som huvudsakliga 

orsaker.  

 

Våldet förstås även i socialarbetarnas berättelse som skamfyllt vilket kan sägas vara socialt 

konstruerat av både utsatta, utövare, människor runtomkring och yrkesverksamma. Våld har 

sedan urminnestider ansetts vara en negativ och felaktig handling. Att bli utsatt och utöva något 

som är starkt negativt laddat i vår kultur blir därför skamfyllt att erkänna. Detta påverkar 

socialarbetarens arbete både genom att utsatta och utövare drar sig för att söka hjälp och när de 

väl sökt hjälp måste skammen bearbetas och hanteras för att lyftas från de hjälpsökande. Detta 

kan vara en anledning till det mörkertal av våldets omfattning som diskuterats under 

kunskapsläget (Brå 2017). 

 

Våldets normaliseringsprocess 
Socialarbetarna förklarade att ambivalensen som finns hos många våldsutsatta när det kommer 

till att lämna eller inte lämna beror på att den våldsutsatta normaliserar våldet (ROKS 2017). 

Detta kallas för normaliseringsprocessen och vikten av att känna till den poängterades i 

berättelsen då det är vanligt att våldsutsatta lämnar och går tillbaka flera gånger. Det betonades 

att det krävs tålamod hos den professionella för att bemöta detta. Som en del i 

normaliseringsprocessen beskrivs hur våldet sällan uppstår i en relations tidiga stadie.  

 

  “En del säger att det går snabbare men en del kan beskriva att det tar 

flera år. Det kommer ofta i samband med graviditet, att det är först då 

som det fysiska våldet kommer men en del beskriver att det kommer 

efter en månad. Det som är generellt skulle jag säga är att det krävs 
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ganska mycket innan första slaget kommer för att du sen ska stanna kvar 

för kommer det på första dejten så skulle jag nog säga att de flesta skulle 

gå.” (intervju 3) 

 

Återkommande i berättelserna var hur normaliseringsprocessen leder till att våldet blir något 

som de utsatta är vana vid. En förövare har oftast också positiva sidor även om de utför hemska 

handlingar vilket kan göra att den våldsutsatta tror på löften om förändring. Många våldsutsatta 

blir även utsatta för psykiskt våld där de till sist börjar tro att de inte är värda något annat.  

 

“Många vet inget annat, de kanske har växt upp i familjer där det såg 

likadant ut, pappa slog mamma eller vice versa och sen kanske man har 

haft pojkvänner under tonårstiden som betett sig likadant, man har stött 

på det överallt och man tänker att det är såhär det är. Det är det här jag 

kan förvänta mig av en relation så det är liksom inget konstigt för dem 

egentligen” (intervju 2) 

 

Det finns en föreställning i socialarbetarnas berättelser att det inom andra verksamheter brister 

gällande kunskap om våldets normaliseringsprocess vilket kan göra att våldsutsatta blir felaktigt 

bemötta. Normaliseringsprocessen kan ses om en förklaringsmodell för socialarbetarna inför 

den ambivalens som finns hos människorna de möter. Förklaringsmodellen kan förstås som en 

social konstruktion för att som yrkesverksam kunna hantera ”misslyckandet” när de våldsutsatta 

väljer att gå tillbaka och arbetet inte blir som tänkt. 

 

“Jag tror det är viktigt för klienten också att man inte blir, för jag tror de 

känner av att man kanske blir väldigt besviken och då skapar det skuld 

och skam och så kanske nästa gång gör det svårare att söka hjälp. Så det 

är viktigt att man på något sätt kan förhålla sig till att folk är 

ambivalenta, att det tar tid att förändra någonting som man levt i kanske 

hela sitt liv” (intervju 2) 

 

Normaliseringsprocessen spelar alltså en stor roll i socialarbetarnas förståelse av våldet, den 

utsatta och även sin egen roll som yrkesverksam då den i berättelsen har stor inverkan på den 

våldsutsatta. Normaliseringsprocessen kan också ses om en del i berättelsen och konstruktionen 

av klienten. 
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Berättelserna om klienten 

När socialarbetarna berättade om klienten målades flera olika berättelser upp om etnicitet, klass 

och sexualitet. Det gick att utläsa variationer i berättelsen om den typiska klienten som söker 

hjälp hos verksamheten och den ideala klienten när det kommer till behandling och förändring. 

Dessa två ”typer” av klienter är sociala konstruktioner som skapats i berättandet. 

 

Den typiska klienten 
I berättelsen är den typiska klienten kvinna. Även om många var noga med att påpeka att det 

inte finns någon typisk klient framkom det i alla berättelser att det mestadels var kvinnor som 

socialarbetarna möter. Den typiska klienten i berättelsen är heterosexuell då det återkommande 

berättades att det vanligaste är en kvinna som blir eller blivit slagen av sin man. Det nämndes, 

och i vissa fall betonades, att det kan vara tvärtom. Härefter tar berättelsen olika håll och det 

förklarades att ingen är mer representativ än någon annan gällande klass och etnicitet.  

 

 

“Man ska ju inte sticka under stolen med att många man möter är kvinnor 

sen försöker vi jobba på att, för vi vet att det händer i alla former av 

relationer som jag var inne på innan, att det självklart är män som också 

kan må väldigt dåligt i sina relationer och det är någonting som vi ställer 

oss frågan till vad det är som gör att dom kanske inte söker hjälp i 

samma utsträckning” (intervju 3) 

 

”Alla kan bli utsatta för våld oavsett var man kommer ifrån, 

socioekonomisk bakgrund, om man är tjej eller kille, kvinna eller man. 

Men här träffar vi oftast kvinnor, det är väldigt sällan vi träffar män.” 

(intervju 4) 

 

“Ja den typiska människan som kommer hit är en kvinna som är utsatt. 

Det vanligaste är nog mellan 40-50, sen har vi alla. Ja, fast den typiska, 

nej det finns varianter.” (intervju 5) 

 

“Svenska kvinnor, utländska kvinnor, jag hittar ingen gemensam 

nämnare när jag tittar på vilka vi möter här som klienter, eller det är väl 

kvinnor då för det mesta och därmed inte sagt att det inte finns män som 
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är våldsutsatta för det gör det ju naturligtvis men inte i lika stor 

utsträckning” (intervju 6) 

 

Det gick att utläsa variationer även när det gäller socialarbetarnas sätt att framställa att det är 

mestadels kvinnor som söker hjälp för våldsutsatthet. Vissa valde att betona att det till största 

del är kvinnor som blir utsatta, medan andra valde att betona att det till största del är kvinnor 

som söker hjälp hos verksamheten. Den ena berättelsen tar riktning mot att det idag talas om 

våld i nära relationer men att fenomenet inte bör avkönas. I denna berättelse är det stora 

problemet mäns våld mot kvinnor som bottnar i ojämlika maktpositioner. Det här är ett sätt att 

använda sig av en strukturell förståelse av våldet som poängterar att den relationella 

förklaringen till våldet inte är tillräcklig. Socialarbetarna menade som Mattsson (2013) att det 

osynliggör mäns våld mot kvinnor. Den andra berättelsen fokuserar på att det till mestadels är 

kvinnor som söker hjälp men att våldet i sig egentligen sker i samma utsträckning i alla former 

av relationer. Denna förståelse av våldet går i linje med det relationella perspektivet, att våld 

uppstår i relationer snarare än strukturer. En berättelse om den typiska klienten generaliserades 

till en kvinna i medelåldern, med små barn och av invandrarbakgrund. 

 

”…då kommer det låta som att man generaliserar lite här nu då men så 

blir det ju lite så om man ska berätta om den typiska klienten. Nu har 

jag inte jobbat så länge men jag tror att rent statistiskt att den typiska 

klienten är kvinna i medelåldern eller yngre medelåldern när man har 

små barn liksom. Ofta invandrarbakgrund och många andra saker som 

kommer med det att man kanske inte har språket eller kanske ett 

etablerat liv med jobb och skola och sådär.” (intervju 2) 

 

Den utländska bakgrunden beskrevs innebära att kvinnan oftast inte kan språket, inte etablerat 

sig i samhället och står utan egen inkomst. Ur ett strukturellt och intersektionellt perspektiv har 

denna kvinna utöver att hon som kvinna blivit offer för den strukturella maktutövningen av sin 

man också drabbats ytterligare på grund av sin etnicitet (Mattsson 2015). Hennes 

invandrarbakgrund har inneburit konsekvenser som gör henne ytterligare utsatt. Utan språket, 

förståelsen av det svenska samhället och ett etablerat nätverk blir det svårare för dessa kvinnor 

att ta sig ur våldsutsatthet. Detta exempel kan ses som ett undantag i socialarbetarnas 

berättelser. I andra berättelser betonades att det inte finns någon gemensam nämnare gällande 

etnicitet, ålder eller klass hos den våldsutsatta kvinnan.  
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“Det kan vara din läkare på vårdcentralen som är misshandlad hemma 

som du aldrig skulle komma på idén att det skulle vara på det sättet och 

det kan vara den romska kvinnan utanför Coop. /…/ “så någon typisk 

kvinna får du inte av mig” (intervju 1) 

 

Att resonera kring sexualitet är något som det inte lagts särskilt stor vikt vid i socialarbetarnas 

berättelse. Berättelsen förtäljer att det är ovanligt att personer i samkönade förhållanden söker 

hjälp i de olika verksamheterna. Verksamhetens ansvar poängterades när det kommer till att nå 

ut med information och kunskap till alla grupper då våld sades förekomma i alla relationer. Det 

finns också en föreställning om att människor som lever i samkönade relationer känner än mer 

skuld och skam. De är rädda att inte bli tagna på allvar om de söker hjälp för våld i nära relation. 

Den redan underordnade maktposition som HBTQ-personer befinner sig i förstärks ur en 

intersektionell ståndpunkt då de även lever i en relation där det förekommer våld. 

  

“Vi jobbar mycket på att nå ut till HBTQ-personer, homosexuella 

personer, för vi vet att det förekommer våld i alla former av relationer. 

Det finns ingen klient som är mer representativ än den andra /…/ vår 

ståndpunkt är att våld i nära relationer kan hända alla, det finns ingen 

speciellt utsatt grupp.” (intervju 3) 

 

När socialarbetarna berättade om klienten framhävdes olika egenskaper hos klienten och var i 

våldsprocessen klienten befann sig som önskvärt för att arbetet skulle bli bra. Dessa faktorer 

konstruerar tillsammans en berättelse om en ideal klient. 

 

Den ideala klienten 
De klienter som berättades få hjälp befinner sig mitt i våldet eller har lämnat för flera år sedan 

men fått sin självkänsla knäckt av de tidigare erfarenheterna. Det finns även de som lämnat 

relationen men förövaren förföljer och terroriserar på olika sätt. De kvinnor som däremot sökt 

hjälp då de blivit så illa våldsutsatta under lång tid att de inte kan ta till sig verksamhetens 

behandling berättades bli hänvisade till psykiatrin. Kvinnorna önskas alltså befinna sig i en fas 

i våldsprocessen där de är behandlingsbara och kan genomgå en förändring vilket enligt 

Helmersson (2017) är en effekt av det relationella förhållningssättet inom socialtjänstbaserade 

verksamheter. Det berättades också vara viktigt att socialarbetare och klient gemensamt var 
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överens om behandlingens mål vilket i berättelsen ofta var att kvinnan till sist lämnar den 

våldsamme mannen.  

 

“Om man tänker väldigt olika där så funkar det ju inte heller. I de fallen 

så slutar det ofta med att de inte kommer, att de säger nej det här vill 

jag inte ha, eller så är det kanske vanligare att man kanske bara uteblir 

eller att man säger tack nu behöver jag inte mer” (intervju 1) 

 

Om personen tidigare i livet varit utsatt för våld eller bevittnat våldsamt beteende, berättades 

det kunna ta lång tid för personen att förstå att den inte bör bli illa behandlad. På samma sätt är 

det lättare för en person att inse en är värd ett bättre liv om personen växt upp under förhållanden 

där en lärt sig hur det är att ta emot kärlek och omsorg. 

 
“Hon hade en god självkänsla från början, hon hade haft ett gott liv som 

fungerade så hon visste vad det var, hon hade inte det tvivlet på sig själv 

utan hon trodde att hon kunde klara det. Hon behövde mycket stöd för 

att få det hit. Men hon gjorde det kan jag säga mycket av egen kraft, 

hon hade tron på sig själv nånstans kvar” (intervju 1) 

 

I detta exempel framkommer att ta egna initiativ är en ytterligare önskvärd faktor hos den socialt 

konstruerade ideala klienten. Socialarbetarna berättade att de uppmuntrar klienten att ta emot 

stöd men menar att det krävs egen initiativförmåga och driv hos den utsatta. Det är upp till var 

och en vad den gör med stödet som en får och den våldsutsatta måste också själv etablera sig 

på nytt efter placering. Det uttrycktes även att personkemi är viktigt och att det är svårare att 

arbeta med människor som har ett passivt förhållningssätt.  

 

“Så hon har fått hjälp här, men hon har gjort allt själv ju, man får ju ändå 

säga det, jag kan inte leva hennes liv åt henne, jag kan inte säga vad hon 

ska göra, hon måste själv komma fram till vilka beslut som passar henne” 

(intervju 5) 

 
I berättelsen är det lätt att hjälpa kvinnor som är väldigt öppna och tydliga med vad de behöver. 

En annan kvinna avslöjade sin adress på det skyddade boendet och gick tillbaka till samma 
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man, vilket i arbetet är icke önskvärt. Det beskrivs svårare att hjälpa kvinnor där socialarbetarna 

inte “får hela bilden”. 

 

“det var väldigt lät att hjälpa henne, hon var kontaktsökande liksom och 

la korten på bordet /…/ så det är stor skillnad på vem det är som söker 

hjälp, vad det finns för inställning och vad de väljer att visa” (intervju 2) 

 

Berättelsen konstruerar den typiska klienten till en kvinna i en heterosexuell relation med skuld- 

och skamkänslor. Även om berättelsen innefattar att det kan finnas fler typer av klienter är detta 

ovanligt. De klienter som inte innefattas av berättelsen kan ur ett intersektionellt perspektiv ses 

som än mer utsatta i sin våldsutsatta position (Mattsson 2015, de los Reyes & Muliani 2005). I 

berättelsen om den hjälpsökande kvinnan konstrueras en ideal klient för verksamheten som är 

initiativtagande och öppen i sin kontakt med socialarbetaren. Klienten ska vara behandlingsbar 

för verksamheten som Helmersson (2017) resonerat, denne är villig att förändra sin situation 

och placeras i ett skyddat boende för att därefter etablera sig på nytt i samhället.  

 

Berättelserna om socialarbetaren 
I socialarbetarnas berättelser beskrevs hur en på bästa sätt arbetar med våld i nära relationer 

vilket konstruerar en ideal socialarbetare. I berättelserna om arbetet framkom även situationer 

då socialarbetarna upplever maktlöshet på grund av olika professionella dilemman. 

 

Ideala socialarbetaren 
 

“Det viktigaste i arbetet är att försöka förstå den personen som sitter 

framför mig och den personens mål och ha respekt för det” /.../ “att inte 

göra något först utan bara precis lyssna och se vad det är. Det kan vara 

något helt annat, det kan vara någon som har ett förhållande med en 

kvinna och då får jag inte ha tänkt en man automatiskt utan det kommer 

någon och så vet jag ingenting. Då handlar det om att lyssna, det tycker 

jag är det viktigaste. Och sen inte bara lyssna på det som sägs utan på hur 

hon är //..// Det är väldigt avgörande just första gången man träffas för 

om det blir liksom något fel i kommunikationen eller att jag kanske inte 

förstår så finns ju risken att de inte kommer igen.” (intervju 1) 
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Ett förutsättningslöst bemötande och att i varje nytt möte börja arbetet “där klienten är” är en 

viktig egenskap hos den socialt konstruerade ideala socialarbetaren. Det uttrycktes även vara 

viktigt att inte på något vis döma klienten för vilket beslut eller agerande denne gör. Tålamod 

och förmåga att förmedla hopp och förståelse är önskvärt hos den ideala socialarbetaren. I 

berättelserna gör ett lyckat bemötande att klienten oavsett hur många gånger denne går tillbaka 

till våldsutövaren eller uteblir från kontakten med socialarbetaren vågar komma tillbaka och be 

om hjälp igen. 

 
“/.../ att man hela tiden har tålamod och är jättetydlig med att oavsett vad 

människan väljer, lämna eller stanna kvar, att man alltid är välkommen 

tillbaka så att man inte är dömande eller agera på ett sätt som gör att 

personen känner att man har slagit igen dörren /.../ det ska vara lika lätt 

att ringa mig elfte gången som första gången” (intervju 6) 

 

“Man får vara väldigt ödmjuk tänker jag för någons olika sätt att vara, 

olika personligheter, olika förhållanden, alltså allt. Möta varje människa, 

aldrig aldrig någonsin döma på något sätt och vara väldigt respektfull är 

viktigt för mig” (intervju 5) 

 

“Att inte döma, att lyssna och ställa öppna frågor och inte döma varför 

dem har återvänt hem eller varför de har varit utsatt för våldet” (intervju 

4) 

 
Att se varje klient som unik, göra individuella bedömningar och se helhetsperspektivet i varje 

situation är eftersträvansvärt i arbetet. Detta innebär att socialarbetare bör bortse från 

strukturella normer och generaliseringar som råder och se varje enskilt fall utifrån dess egna 

förutsättningar. På så vis görs en relationell förståelse av våldet och den våldsutsatta. 

 

“Inget ärende är det andra likt även fast alla är utsatta för våld i nära 

relationer, så vi tänker jättemycket på det individuella perspektivet att vi 

inte kan dra några, vi kan inte göra några generella lösningar utan vi 

måste hela tiden ´hur ser det ut för just dig´” (intervju 3) 
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Ytterligare en egenskap som utgjorde den ideala socialarbetaren är förmågan att stärka den 

våldsutsatta klienten på olika sätt. En del i att stärka den våldsutsatta är att bistå med 

information och kunskap genom att tala om våldet och dess mekanismer. Många blir stärkta av 

att förstå vad de faktiskt är med om och genom att inse att många andra upplever samma sak. 

Att stärka handlade också om att som tidigare nämnt lyfta skuld och skam från den våldsutsatta.  

 

“För det är klart att man ska säga emot, man kan inte ta allt och vissa 

kvinnor vågar ju göra motstånd på olika sätt, och att man stärker dem i 

det. Och det är alltid förövarens ansvar, att pränta in det i kvinnorna för 

även om de själva tycker att ´jag skulle kanske inte sagt så´, men han 

väljer ju, det är han som väljer vad han gör dig. Förstå, komma till den 

insikten /…/ Det är inte fel på henne för att hon har en galen man.” 

(intervju 5) 

 
Stärkandet berättades också handla om att hjälpa den våldsutsatta att återupprätta sin 

självkänsla då det förklarades att den i de flesta fall bryts ner till nästintill obefintlig. Den ideala 

socialarbetaren hjälper klienten att etablera sig i samhället på nytt och hitta tillbaka till arbete, 

vänner och sitt sammanhang. Det socialarbetarna beskriver är empowerment vilket nämnts som 

centralt i arbetet i den tidigare forskningen (Helmerson 2017, Helmersson & Jönsson 2015).  

 

“Dem behöver få tillbaka sin självkänsla tänker jag, det är det. Det är den 

som får sig en knäck. Man är ingen tillslut, det är många som säger att 

jag känner inte igen mig själv, jag vet inte vem jag är längre /.../ så att 

återupprätta sin självkänsla och våga hitta tillbaka” (intervju 5) 

  

“För deras skull vara uthållig och vara den som står fast vid att det finns 

hopp och att det finns möjlighet att förändra sitt liv och liksom inte börja 

vackla för att dem gör det” (intervju 2) 

 

Professionella dilemman 
Socialarbetarna uttryckte att de inte heller är mer än människor och att de stundvis känner sig 

handfallna. I vissa fall befinner de våldsutsatta sig i en situation där det inte finns någonting 

som socialarbetaren kan göra för att hjälpa, annat än att dela maktlösheten med den våldsutsatta. 
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“Att man inte kan påverka, när man känner att den maktlösheten som hon 

sitter med bara precis läggs i mitt knä och jag kan inte göra annat än att 

dela det med henne” (intervju 1) 

 

“Jag känner mig så otroligt maktlös i mitt jobb att jag inte kan göra annat 

än att sitta och lyssna på och ta in det hon säger och försöka hjälpa henne 

i det men sen kan jag inte göra mer. Det är också en del av arbetet att vi 

får ju ta emot så otroligt mycket så många gånger kan vi ju göra mycket 

för dem men inte alla gånger och vi kan inte, vi kan tyvärr inte rädda alla 

även om vi skulle kunna vilja det.” (intervju 3) 

 

”Den här frustrationen som kvinnorna har att inte bli trodda, den kommer 

ju i rummet såklart /.../ det är svårt, eller svårt men det berör mig kan jag 

säga. Jag blir förbannad. Jag är bakbunden, vad ska jag göra, jag kan bara 

hjälpa till och stötta och peppa dem som kommer hit” (intervju 5) 

 

En känsla av maktlöshet berättades uppstå när den hjälpsökande befinner sig i en asylprocess. 

Det berättades om kvinnor med uppehållstillstånd på grund av anknytning till en partner bosatt 

i Sverige, som ofta är en man. Om relationen kvarstår kan kvinnan efter två år ansöka om 

permanent uppehållstillstånd (NCK 2017). Många kvinnor vågar därför inte lämna den 

våldsamma mannen. Kvinnan hamnar i en beroendeställning till mannen vilket förstärker den 

överordnade maktposition som den våldsutövande mannen redan befinner sig i. Detta är ännu 

ett intersektionellt exempel på när utländska kvinnor blir ytterligare utsatta. 

 

“Jag tycker det är klurigt de gångerna som man inte vågar lämna för att 

man är rädd att inte få stanna i landet /.../ det är svårt att ge råd i sådana 

situationer därför att hjärnan hänger med i resonemanget men hjärtat 

säger en helt annan sak. Men jag tänker att det viktigaste är att man inte 

bluffar, att man får vara ärlig med vilka konsekvenser som kommer av 

vilka val, så att det i slutändan är personen själv som har beslutat sina 

val” (intervju 6) 

 

Att lyssna, inte bara på vad som sägs utan också på vad som inte sägs, att vara öppen, stärka 

klienten och att inte ha några föreställningar gällande klienten förespråkades i arbetet och 

konstruerade tillsammans en ideal socialarbetare. Trots konstruktionen av den ideala 
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socialarbetaren uppstår situationer då socialarbetarna upplever en känsla av maktlöshet som 

återkommande när yttre faktorer påverkar arbetet. 

 

Ideala lösningar 

Som en följd i diskussionerna kring hur den ideala socialarbetaren bemöter och hanterar våld i 

nära relationer lyftes olika lösningar på problematiken. Att lämna det våldsamma hemmet är 

målsättningen för nästan allt arbete som utförs i de kommunala verksamheterna enligt 

socialarbetarnas berättelse. Ett led i detta är att gå i samtal, individuella- och gruppsamtal. De 

olika samtalen sägs komplettera varandra då det första arbetet i processen görs i de individuella 

samtalen och gruppsamtalen får sedan den utsatta att inse att “det är inte bara jag” och en 

möjlighet att kunna känna igen sig i andras berättelser. 

 

“De som går i grupp har i och för sig alltid gjort någon form av 

individuellt arbete innan så att man har liksom kommit förbi det här som 

handlar om kaoset, att det är hyfsat lugnt, man har separerat och så. 

Någon gång har vi tagit in någon som ska separera som har bestämt sig 

för att lämna men inte riktigt tagit det steget då kan det också fungera bra 

i gruppen men man kan inte ta in någon som fortfarande hoppas på att 

det ska bli bra i förhållandet för det blir jättekonstigt för alla dem andra 

har lämnat så sitter det någon och hoppas på att det ska bli bra, det 

fungerar inte” (intervju 1) 

 

Vissa gånger har samtalskontakter fått avslutas i de fall där socialarbetare och klient inte varit 

överens om samtalens målsättning. De två socialt konstruerade ideala lösningarna går hand i 

hand då samtalen ska leda till att kvinnan lämnar. Det resonerades att om samtalskontakten i 

längden blir istället för att göra något åt livet där ute upprätthåller socialarbetaren klientens 

”dåliga liv” genom att fortsätta samtalen.  

 

Den huvudsakliga insatsen som innebär att den våldsutsatta lämnar är skyddat boende. Att 

skyddat boende är den ideala insatsen kan illustreras med när en socialarbetare ombads att 

beskriva den typiska klienten för verksamheten och avslutade sin beskrivning med “så det är 

väl den genomsnittliga personen som behöver skyddat boende” (intervju 2). 
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Det fanns en medvetenhet om konsekvenser och ett ifrågasättande av skyddat boende som ideal 

insats bland socialarbetarna. Det berättades om isoleringen, ensamheten och svårigheten att 

komma in i samhället igen efter placering på skyddat boende i en annan kommun som orsaker 

till varför kvinnor väljer att gå tillbaka till sin våldsamma man.  

 

”..det är en stor riskfaktor att en person kommer känna sig helt isolerad 

och att det tillslut kommer knäcka en för att det är liksom för tungt att 

börja om från noll” (intervju 2) 

 

En annan ideal lösning i berättelsen var att motivera våldsutövare att ta emot hjälp för att nå 

förändring och förebygga våld i nära relationer. Det är därför problematiskt att det finns 

forskning som visar att klienter ofta bemöts av stereotypa attityder inom exempelvis 

polismyndigheter och rättsväsende (Ekström 2012).  

 

”/.../ till att faktiskt få stopp på våld i nära relationer, för det är faktiskt 

det det handlar om, vi vill ju förminska det i samhället och då måste man 

absolut jobba med förövarna för annars kommer man aldrig till bukt med 

det och jag tycker det är väldigt viktigt att man säger att förövare har rätt 

att få hjälp precis som en våldsutsatt har rätt att få hjälp”. (intervju 3)  

 

Att lämna har blivit konstruerat till en ideal lösning på problemet i stödverksamheterna i sådan 

utsträckning att det ses som självklart på samma sätt som botemedlet är inom sjukvården 

(Wenneberg 2010). Detta kan ses som en relationell förståelse av problemet som leder till 

relationella insatser i verksamheterna, att placeras i skyddat boende blir en lösning i den 

enskilda situationen och behandlande samtal ska leda till förändring hos individen (Helmersson 

2017). Trots användandet av relationella insatser finns en strukturell förståelse i berättelserna 

då förebyggande arbete med våldsutövare förespråkas. 

 

Hindrande faktorer 
Känslan av maktlöshet återkommer i socialarbetarnas berättelse när de diskuterar brister i de 

lösningar som konstruerats som ideala. 

 

“I de flesta fall så jobbar man bara med den utsatta som oftast faktiskt 

är en kvinna. Man placerar henne på skyddat boende medan mannen 

sitter kvar i lägenheten och han får gå ut som han vill, han får jobba, 
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han får göra ditten och han får göra datten, han får träffa vem han vill. 

Men kvinnan är placerad, hon kan inte gå till jobbet för att hon vet att 

mannen hittar henne där, hon måste sjukskriva sig. Om hon har barn så 

kan inte barnen gå på förskola för mannen kan komma dit och hämta 

barnen. Så det är stora skillnader.”  (intervju 4) 

 

Socialarbetarna uppmärksammade att det är den våldsutsatta som får utstå ytterligare 

konsekvenser av våldsutövarens handlande då det är den utsattas frihet som begränsas.  

 

“Något man måste jobba ganska mycket med är hur fruktansvärt 

orättvist det är, om vi ska generalisera här nu då, så är ju de flesta män 

då som slår kvinnor och kvinnorna och barnen ska bryta upp från sina 

liv totalt och leva gömda kanske resten av sina liv. Männen kan få 

kanske ett fängelsestraff på ett halvår och sen inte behöva tvingas 

igenom någon behandling. Ibland kan det vara en dom att de döms till 

vård men många gånger är det inte det sen är det ute igen och kan skaffa 

en ny fru. Och dessutom oftast blir det dom från tingsrätten att dem ska 

ha umgänge med barnen och då ska kvinnan samtidigt som hon är dömd 

se till att barnen träffar pappa och så vidare. Då är det liksom upp till 

henne och göra det, vägrar hon så kan det se illa ut för henne i 

vårdnadsprocessen. Det är så otroligt skevt, att det hela tiden är offret 

som ska anpassa sig, det kan man bli galen på när man jobbar med det 

här. Man har liksom inget bra svar på när de frågar varför ska jag 

behöva göra det här, det är så mycket som är väldigt skevt kan jag 

tycka”. (intervju 2) 

 

Detta citat sammanfattar de orättvisor som betonas i socialarbetarnas berättelser. Här används 

en strukturell förståelse av våldet där kvinnan ses som offer för mannens våldsamma 

maktutövning och förblir också offer när det kommer till hur samhället hanterar problematiken.  

 

Vikten av utbildning och kunskap betonas flera gånger i berättelserna. Det finns en uppfattning 

om att det under socionomutbildningen ges alldeles för lite information om våld i nära 

relationer, nästintill ingen alls.  

 

“Det är så sjukt viktigt att innan man ger sig in i det här att man har koll, 

för det spelar ju ingen roll om man söker sig till den här målgruppen för 
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den här målgruppen finns ju i alla andra målgrupper, det är inte särskilt 

en grupp i samhället som blir utsatt utan den finns överallt.”  (intervju 6) 

 

Socialarbetarna har en intersektionell förståelse av kvinnans utsatthet då mannens överordning 

beskrevs resultera i lösningar där kvinnan tvingas till påfrestande åtgärder trots att det är 

mannen som begår brottet. 

Diskussion  

Socialarbetarnas berättelser har resulterat i en mängd intressanta resonemang och diskussioner. 

En del återfinns i den tidigare forskningen medan andra är unika resultat. Nedan kommer 

centrala slutsatser i resultatet lyftas och diskuteras i relation till våra egna resonemang samt 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Först ges en påminnelse av frågeställningarna 

följt av en sammanfattning av hur dessa besvarats i studien. 

 

• Hur förstås och framställs våld i nära relationer? 

• Hur förstås och framställs den våldsutsatta? 

• Vad kan samhället erbjuda för stöd till de som utsatts för våld enligt socialarbetarna? 

• Vad framställs vara viktigt gällande stödet för våldsutsatta? 

 

 

Socialarbetarnas förståelse av våldet och den utsatta är en sammantagen konstruktion påverkad 

av de riktlinjer, utbildningar och lagstiftningar som råder men även nutida och historiska 

tankeströmningar. I berättelserna framställs våldet utifrån både strukturella och relationella 

förståelser. Den relationella förståelsen kan sägas prägla socialarbetarnas kommunala 

verksamheter precis som Helmersson skriver (2017). De ideala lösningarna, att lämna och 

behandlas, upprätthåller i berättelsen den relationella förståelsen av våldet då den utsatta får 

lämna det våldsamma hemmet eftersom problemet finns i den specifika relationen. Utifrån 

dessa ideala lösningar erbjuds främst skyddat boende och individ- och gruppsamtal utöver detta 

kunde socialarbetare verka som en stödkontakt. Ur en strukturell förståelse beror våldet på 

normer, konstruktioner och maktojämlikheter på samhällsnivå och den ideala lösningen blir då 

att problemet förebyggs på strukturell nivå. Socialarbetarnas berättelse rymde vikten av att 

arbeta med våldsutövaren för att uppnå förändring och kunna förebygga våldet, men i praktiken 

var det knappt hälften av verksamheterna som arbetade med denna målgrupp. Oavsett vilken 
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förståelse av våldet socialarbetarna använder, är det endast relationella insatser som finns att 

erbjuda den våldsutsatta. Detta kan bero på att kommunala verksamheter främst använder sig 

av ett relationellt perspektiv och relationella lösningar blir därför självklara. Det kan även ses 

som att lösningarna inom stödfältet förstås som ”givna” precis som medicineringen inom 

sjukvården, de är konstruerade som “naturliga” - det är så vi löser dessa problem. Utifrån de 

ideala lösningarna konstruerades även en ideal socialarbetare där vikten av att lyssna på både 

vad som sägs och inte sägs, att inte döma och att ha tålamod samt förståelse för 

normaliseringsprocessen betonades gällande stödet. 

 

På samma sätt som Gergen och J. Gergen (2003) resonerar att inget skapas automatiskt har inte 

heller de lösningar som erbjuds våldsutsatta uppstått av naturliga skäl. De är konstruktioner 

som skapades i samband med kvinnojourernas uppkomst. Kvinnojourerna erbjöd skydd till 

våldsutsatta på okänd ort från den våldsamma mannen då det ofta inte fanns något annat skydd 

(Helmersson 2017). Idag har ansvaret övergått till de kommunala verksamheterna men 

lösningarna är de samma. Konstruktionen av de ideala lösningarna har upprätthållits i 

interaktionen mellan berörda aktörer genom historien (J. Gergen & Gergen 2003). Förändringen 

har snarare skett i förståelsen av våldet, lösningarna har gått ifrån att användas i ideella 

verksamheter präglade av strukturell förståelse och empowerment till kommunala 

verksamheter som använder en relationell förståelse som gett insatserna behandlande karaktär 

(Helmersson 2017).  

 

Den våldsutsatta får gärna vara öppen, kontaktsökande och ha egen initiativförmåga. Med dessa 

förmågor och med socialarbetarens stöttning ska den våldsutsatta lämna det våldsamma 

hemmet och genomgå den tuffa processen att ta sig ur sin utsatta situation. Dilemmat som 

uppstår är, vad händer med de våldsutsatta som inte faller innanför ramen för den ideala 

klienten? Hur många våldsutsatta är det egentligen som har förmågan att vara öppna, drivna 

och kontaktsökande när de som socialarbetarna berättat blivit nedbrutna med nästintill 

obefintlig självkänsla och sätts i en situation av isolering och ensamhet?  

 

Det kan sägas ske en kategorisering av behandlingsbara och icke behandlingsbara klienter som 

Helmersson även uppmärksammat i sin studie (2017). De ideala lösningarna är inte kompatibla 

med den våldsutsatta kvinnan med utländsk bakgrund som inte kan lämna sin man på grund av 

utvisning eller den kvinna som blivit så illa våldsutsatt att hon hänvisas till psykiatrin för hjälp. 

Kategoriseringen kan förstås intersektionellt då kvinnor med exempelvis annan etnicitet eller 
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psykisk ohälsa blir än mer utsatta. Slutsatsen blir att konstruktionen av de ideala lösningarna är 

genomförbara med den konstruerade ideala klienten.  

 

Normaliseringsprocessen kan sägas fungera som en konstruerad förklaringsmodell till när de 

ideala lösningarna inte fungerar. När våldsutsatta inte kan tillgodose sig de insatser som finns 

att erbjuda skapar det olika professionella dilemman och en känsla av maktlöshet hos 

socialarbetaren. Normaliseringsprocessen blir ett sätt att hantera denna maktlöshet genom att 

ge andra förklaringar till varför den våldsutsatta inte går att hjälpa på det sätt som konstruerats 

som möjliga. Ur ett intersektionellt perspektiv riskerar normaliserande processer att, precis som 

den relationella förståelsen, osynliggöra den våldsutsatta kvinnans underlägsna position (de los 

Reyes & Muliani 2005). Genom att betona att den ideala lösningen borde vara annan och peka 

på orättvisor i “systemet” och rättsväsendet berättigas också att socialarbetarna fortsätter att 

utföra de ideala lösningarna i väntan på att någon annan någon gång ska påbörja konstruerandet 

av nya ideala lösningar. 

 

I socialarbetarnas berättelser kombineras ofta de två förståelserna av våldet i diskussionen om 

dess orsaker för att belysa olika aspekter av situationen. Vi menar att denna kombination av 

förståelser är önskvärd i arbetet med våld i nära relationer. De två förståelserna kan komplettera 

varandra genom att redan drabbade får hjälp på en relationell nivå och förebyggande arbete på 

strukturell nivå leder till att färre drabbas. Kombinationen av förståelserna kan förhoppningsvis 

även bidra till att så få klienter som möjligt exkluderas från att ta emot stöd och hjälp.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att all fortsatt forskning på området är relevant men vill föreslå 

följande. Kärleksrelaterade känslor mellan utövare och utsatt nämndes inte i socialarbetarnas 

berättelser vilket kan tänkas spela en avgörande roll för problematiken. I socialarbetarnas 

berättelser framställdes att våld förekommer i samma utsträckning i alla relationer men att 

HBTQ-personer vanligen inte söker hjälp. Det vore intressant att undersöka i vilken 

utsträckning våldet förekommer och vilka anledningar som finns till att de i regel inte är 

hjälpsökande hos de kommunala verksamheterna. 
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Bilagor 
Informationsbrev 

Hej! 
Vi är två 23-åriga socionomstudenter som just nu läser sjätte terminen på Lunds Universitet 

och är i början av skrivandet på vår kandidatuppsats. Vi har intresserat oss för våld i nära 

relationer och vänder oss nu till dig för att be om ditt deltagande.  
 

I januari höll TV4 en temavecka där de lyfte just ämnet våld i nära relationer. De pratade med 

människor som på olika sätt upplevt eller varit i kontakt med fenomenet och bilden som 

förmedlades var att människorna som utsatts många gånger varit i behov av mer stöd än det de 

erbjudits. Vi tycker det är av vikt att lyfta och undersöka socialarbetarens perspektiv på arbetet 

med våld i nära relationer. Vi är därav intresserade av att intervjua socialarbetare som på ett 

eller annat sätt möter dessa våldsutsatta på socialförvaltningen och hoppas på att det finns 

intresse och möjlighet för någon i er personalstyrka att ställa upp. Intervjun kommer att ske vid 

ett tillfälle och vara i max 1 h. Intervjun kommer att vara öppen och av narrativ karaktär där vi 

ber respondenten berätta om sitt arbete utifrån olika teman. 
 

Deltagandet är helt frivilligt och det går att närsomhelst avbryta processen och sitt deltagande. 

Det som framkommer i intervjun kommer endast att användas som empiri till uppsatsen och 

inga obehöriga kommer att ta del av materialet. Samtliga respondenter kommer att vara 

anonyma vid eventuell publicering av denna kandidatuppsats. 
 

Tack på förhand,  

Andréa Porutis & Hanna Ström  
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Intervjuguide 

Informera om studiens syfte, konfidentialitet, anonymitet, inspelning och anteckning. 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du jobbat här? Var har du arbetat tidigare? 

• Vad har du för utbildningsbakgrund?  

• Hur länge har du arbetat med våld i nära relationer? 

• Hur kom det sig att du började arbeta inom fältet våld i nära relationer? 

 

Narrativa frågor 

• Hur skulle du definiera våld i nära relation? 

• Vad tänker du att våldet beror på? 

- Vad tänker du om hur våld uppstår? 

• Vill du berätta om den “typiska klienten” som blir utsatt för våld? 

• Berätta om ett möte med en person som blivit utsatt för våld där arbetet blev bra? 

• Kan du berätta om en gång där det inte blev bra? 

- Vad tror du är anledningen till att det blev så bra resp. inte bra?  

- Använde du någon metod? Var det en klient som du känt sedan tidigare? 

• Vill du berätta om ett fall eller möte med en klient som berört dig? 

• Vem är det som får hjälp?  

- Är det lättare att hjälpa vissa klienter? Vilka klienter är svårare att hjälpa? 

• Vad upplever du är primärt i arbetet med våld i nära relationer? 

 

 

 

 

 

 
 


