
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktion pågår 

Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 

Annika Hopstadius & Amanda Wilén 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet 
 

Handledare: Pär Grell 
Examinator: Ann Kroon 



 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Konstruktion pågår – Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 

 

Studiens syfte var att undersöka vilken typ av socialt arbete som bedrevs på en utvald 

socialtjänst gällande våld i nära relationer. Studien genomfördes som en empirisk 

intervjustudie med en kvalitativ ansats. För att samla in empiriskt material har sex 

semistrukturerade intervjuer genomförts med socialarbetare anställda på den utvalda 

socialtjänsten varav samtliga hade erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer. 

Resultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning och utifrån 

socialkonstruktionism som teori samt med ett genusperspektiv. Studien visade att det 

finns en otydlighet kring hur arbetet ska bedrivas inom socialtjänsten, samtliga 

intervjupersoner hade liknande syn på fenomenet våld i nära relationer men det var i 

huvudsak magkänslan som avgjorde huruvida de skulle ställa frågor kring våld. 

Studiens slutsats är därför att arbetet med våld i nära relationer är under konstruktion. 

 
Nyckelord: Våld i nära relationer, socialt arbete, genus, sociala konstruktioner 
  



 

 

Abstract 

 

Under construction – Social services work with intimate partner violence 

 

The aim of this study was to investigate what kind of social work that was undertaken 

on a selected social service when it comes to intimate partner violence. The study was 

conducted as an empirical interview study with a qualitative approach. To collect 

empirical material, six semi-structured interviews have been conducted with social 

workers employed at the selected social services, all of whom had experience in the 

work of intimate partner violence. The result was analyzed using previous research and 

from social constructionism as theory as well as a gender perspective. The study 

showed that there is some ambiguity about how the work should be performed in the 

social services, All interviewees had similar views on the phenomenon, but it was 

essentially the “gut-feeling” that decided whether to ask questions about violence. The 

conclusion of the study is that the work with intimate partner violence is under 

construction. 
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1. Inledning & Problembakgrund 

Denna studie undersöker vilken typ av socialt arbete som socialtjänsten utför när det 

kommer till våld i nära relationer. Oavsett vart inom socialtjänsten man arbetar så kan 

man komma i kontakt med personer som utsatts och/eller utsatt någon för våld i nära 

relationer. I denna studie kommer vi att använda oss av benämningen stöd och insatser 

som synonymer till varandra. Detsamma gäller när vi använder oss av benämningarna 

utsatt och våldsutsatt samt utövare och våldsutövare.  Anledningen till att vi valt just 

denna inriktning är att våld i nära relationer är ett högaktuellt ämne där man kunnat se 

att anmälningarna ökat över tid (tryggaresverige.org). Regeringen (2017) har även 

uppmärksammat fenomenet och har i ett pressmeddelande meddelat att de avser att 

införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i 

utbildningar för de som träffar utsatta som yrkesverksamma, bland dessa utbildningar 

finner vi socionomprogrammet (Regeringen, 2017). Hur socialtjänsten arbetar med våld 

i nära relationer är därför viktigt att undersöka eftersom studien skulle kunna medföra 

en ökad medvetenhet i frågan. Utifrån sökresultaten är det intressant att undersöka hur 

socialtjänsten arbetar med fenomenet våld i nära relationer utifrån ett genusperspektiv. 

Detta för att flertalet av de befintliga artiklarna/rapporterna är formulerade utifrån att det 

är kvinnor som är de utsatta, detta styrks även av att det i flera studier uppmärksammats 

att forskning inom socialt arbete bedrivs mest med kvinnan i fokus (Barber, 2008; 

Baum, 2016; Kosberg, 2002; Migliaccio, 2002). 

 

Socialtjänstlagen och samhällets satsningar fokuserar trots likabehandlingsprincipen i 

huvudsak på de våldsutsatta kvinnorna (Socialstyrelsen). Detta trots att både 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Socialstyrelsen beskriver hur en stor del av de 

som utsätts för våld av närstående är män. I den nationella kartläggning som BRÅ gjort 

2012 gällande våld i nära relationer så uppgav en nästan lika stor andel kvinnor och män 

(7.0% för kvinnor och 6.2% för män) att de hade blivit utsatta för våld i nära relationer. 

 Den jämna fördelningen gäller både fysiskt och psykiskt våld (BRÅ). Enligt BRÅ 

utsätts kvinnor oftare än män för upprepat samt grövre våld och behöver oftare uppsöka 

vård till följd av våldet. Att män är mer benägna att använda sig av upprepat våld och 

våld under längre tid kan man även se i andra studier (Tjaden & Thoennes, 2000). 

BRÅ’s kartläggning visar även att kvinnor i högre utsträckning än män utsätts för 

sexuellt våld. I Socialstyrelsens handbok - Våld (2016), vilken hädanefter kommer att 
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benämnas som Socialstyrelsens handbok, framkommer att det är så mycket som fyra till 

fem gånger vanligare att kvinnor blir dödade av sin nuvarande eller före detta partner. 

Dock finns det undersökningar som pekar på att i en tredjedel av de fall där våld i nära 

relationer har dödlig utgång, så är det en kvinna som utövat våldet, samma siffror gäller 

för icke dödligt våld (Straus, 2009). I den kartläggning som BRÅ gjorde 2012 så 

framkom det även att dubbelt så många kvinnor som män, av de som utsatts för våld i 

nära relationer, hade haft någon kontakt med socialtjänsten. Dock framkommer det inte 

i undersökningen huruvida de kontaktat socialtjänsten för sin egen räkning eller för sina 

barns. Kartläggningen visade även att andelen kvinnor som inte ansett sig fått den hjälp 

och det stöd de behövde var nästan tre gånger så stor jämfört med männen. 

 

När det kommer till arbetet med våld i nära relationer så ansvarar socialnämnden för att 

ta ett helhetsgrepp i frågan. Detta innebär att de inte bara ansvarar för att erbjuda stöd 

till den våldsutsatta, utan de har även ett ansvar när det kommer till insatser till 

våldsutövaren. Vidare framkommer att insatserna ska anpassas efter behov och de 

omständigheter som råder i det enskilda fallet (Socialstyrelsen handbok, 2016). Aktuell 

forskning visar att det finns stora skillnader på vad socialtjänsten kan erbjuda mellan 

olika kommuner (Ekström, 2016). I Ekströms avhandling framkommer det att det var 

mer vanligt förekommande att större kommuner skapat särskilda enheter för stöd till 

våldsutsatta kvinnor. Det framkommer även i Socialstyrelsens öppna jämförelser (2016) 

att det skiljer sig mellan kommunerna när det kommer till vilket stöd de erbjuder, det 

stöd som erbjuds är dessutom olika mellan män och kvinnor. En större andel av 

kommunerna har information och hjälp för kvinnor som utsatta och fler har information 

och insatser för män som utövare. För att få en bild av hur insatserna fungerar för män 

respektive kvinnor kan kommunerna genomföra systematiska uppföljningar på 

arbetsprocessen utifrån kön. Utifrån resultatet är det därefter möjligt att successivt 

förbättra arbetet/verksamheten (ibid.). Endast ett fåtal av kommunerna har genomfört 

systematisk uppföljning med könsperspektiv och ännu färre har använt sig av resultatet 

till verksamhetsutveckling. Vidareutbildning i våld i nära relationer på högskolenivå för 

de som utreder vuxna är heller inte vanligt förekommande bland kommunerna (ibid.). 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken typ av socialt arbete som socialtjänsten bedriver när det 

gäller våld i nära relationer. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilket stöd erbjuds och vilka insatser beviljas av socialtjänsten till våldsutsatta 

och våldsutövare när det kommer till våld i nära relationer? 

 

 Vilka svårigheter och vilka möjligheter uppfattar socialarbetare att det finns när 

det kommer till socialtjänstens arbete med våld i nära relationer? 

 

 Är det någon skillnad på socialtjänstens arbete beroende på den våldsutsattas 

eller våldsutövarens kön? 

 

1.3 Begreppsförklaringar   

Kön och genus 

Då både kön och genus enligt Piuva och Karlsson (2012) kan anses vara socialt 

konstruerat, har vi för att avgränsa oss, valt att utgå ifrån den binära könsuppdelningen 

man och kvinna. Detta utifrån att de flesta personer könas av omgivningen utifrån sitt 

biologiska kön och med olika kön kommer olika förväntningar. Utifrån att det svenska 

ordet “kön” redan innefattar mer än endast det biologiska könet, t.ex. karaktär och 

personlighet, sådant som begreppet genus utvecklades för att ringa in (Nationella 

sekretariatet för genusforskning), så kommer begreppet genus används synonymt med 

kön i denna studie. 

 

Stöd och insatser 

Begreppen avser samtliga åtgärder som socialtjänsten erbjuder till våldsutsatta samt 

våldsutövare när det kommer till våld i nära relationer. Som tidigare nämnt används 

begreppen stöd och insatser synonymt med varandra. 
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Socialtjänsten 

Med socialtjänsten avses i kapitel 1-4 socialtjänsten i ett samhällsperspektiv, d.v.s. 

socialtjänsten som helhet. I kapitel 5-7 innehållandes metod, resultat & analys, samt i 

den avslutande diskussionen, så avser istället socialtjänsten den undersökta kommunens 

verksamhet, d.v.s. individ och familjeomsorgen, IFO. 

 

Våld i nära relationer 

Angående begreppet nära relationer så har vi valt att utgå ifrån vuxna män och kvinnor 

i relationer där våld förekommit. Vi har valt att använda oss av Socialstyrelsens 

definition där våld i nära relationer innefattar allt ifrån subtila handlingar till grova brott 

(Socialstyrelsen). Våldet kan vara fysiskt, så som knuffar, bli fasthållen, sparkad eller 

slagen. Sexuellt våld, bl.a. våldtäkt, andra påtvingade sexuella handlingar eller sexuella 

handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. Psykiskt våld innefattar direkta eller 

indirekta hot, förlöjligande, hot om våld eller våld mot husdjur. Social utsatthet 

innefattar frihetsinskränkningar som t.ex. att bli isolerad och att inte få träffa släkt och 

vänner eller delta i sociala aktiviteter. Materiell/ekonomisk utsatthet är när personliga 

tillhörigheter förstörs eller slås sönder avsiktligen eller att en person i förhållandet 

förmås skriva på papper som kan få negativa konsekvenser för denne (ibid.). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats består av åtta kapitel. Det första kapitlet utgörs av en inledning och 

problembakgrund. Därefter fortsätter kapitlet med att förklara syftet samt 

frågeställningarna som studien består av. Kapitel två utgörs av ett bakgrundskapitel där 

våldet som fenomen samt samhällets och kommunens ansvar redogörs för. I kapitel tre 

beskrivs den tidigare forskning som finns inom området och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av kunskapsläget. I kapitel fyra presenteras våra valda teorier och de 

centrala begrepp som vi senare använt oss av vid vår analys av empirin. Kapitel fem 

utgörs av vår forskningsmetod och här beskrivs vårt tillvägagångssätt vid 

genomförandet av studien, kapitlet innehåller vidare en diskussion kring uppsatsens 

trovärdighet samt fördelar och nackdelar med våra valda metoder. I kapitel sex 

presenteras resultat och analys som besvaras utifrån det syfte och frågeställningar som 

studien utgörs av. Kapitel sju inleds med en kortare sammanfattning av våra viktigaste 

resultat och avslutas med förslag till fortsatt forskning. Referenslista återfinns i kapitel 
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åtta. Bilagor i form av intervjuguide samt informationsbrev återfinns längst bak i 

studien. 

 

2. Våldet som fenomen och samhällets ansvar 

2.1 Våldet som fenomen 

I Socialstyrelsens handbok (2016) tar man upp att våld kan ses utifrån olika perspektiv 

och de nämner strukturellt, samhälls-, socialpsykologiskt och individualpsykologiskt 

perspektiv. Det strukturella perspektivet handlar om bristande jämställdhet och skev 

maktfördelning mellan könen medan samhällsperspektivet omfattar socioekonomiska 

förhållanden. Det socialpsykologiska perspektivet sätter fokus på faktorer i relationen 

och det individualpsykologiska perspektivet fokuserar mer på individuella faktorer 

(ibid.). Varken de som utövar våld eller de som utsätts för våld är en homogen grupp 

och man kan således inte förklara allt med en faktor eller ett perspektiv. Både utlösande 

faktorer och grundläggande riskfaktorer behöver analyseras (ibid.). Enligt van Lawick 

(2013) förekommer familjevåld i alla samhällsklasser, men menar på att dåligt boende, 

arbetslöshet och skulder kan öka stressen inom en familj och därmed även risken för 

våld.   

 

Att våldet successivt ökar och normaliseras är en förklaring till att våldet kan fortgå 

inom en relation och en förklaringsmodell för detta är normaliseringsprocessen. 

Processen innebär för kvinnans del att hon lär sig anpassnings- och 

överlevnadsstrategier utifrån det våld hon utsätts för och gränserna mellan det 

acceptabla och oacceptabla suddas ut. Kvinnan anpassar sig gradvis till våldet hon 

utsätts för, först för att få ett slut på våldet och sedan som en överlevnadsstrategi (Steen, 

2003). Normaliseringsprocessen kan beskrivas som en nedåtgående spiral där kvinnan 

till slut är ett passivt offer för det våld som hon ser som uttryck för omsorg och kärlek. 

Kvinnan utvecklar utifrån sin fysiska och psykiska isolering ett känslomässigt beroende 

till mannen (ibid.). Den våldsutsatta kvinnan antas internalisera sin partners våld, motiv 

och krav på henne och därmed se våldet som något normalt. I och med detta förskjuts 

gränsen för vad som är acceptabelt för båda parter (Socialstyrelsens handbok, 2016). 

Det framkommer i Socialstyrelsens handbok att det, i relationer där det förekommer 

våld, händer att både den utsatta och förövaren förnekar eller förringar våldet. Detta 

skulle kunna bero på bl.a. känslor av skam och skuld inför omgivningen (ibid.). Isdal 



 

6 

 

(2001) som skrivit boken “meningen med våld” menar att förnekandet i högsta grad är 

begripligt och att ju mer tabubelagd en handling är desto större är sannolikheten att den 

förnekas. Vidare beskrivs bagatellisering och minimalisering vilket betyder att våldet 

görs till något mindre allvarligt och omfattande än det faktiskt är. Bagatellisering och 

minimalisering är enligt Isdal den vanligaste reaktionen när en person anklagas för att 

ha gjort något fel. 

 

2.2 Samhällets ansvar 

Tidigare har stödet till våldsutsatta kvinnor legat på ideella kvinnojourer men i och med 

att det politiska intresset för frågan har ökat så har ansvaret mer och mer skjutits över på 

kommuner och socialnämnder (Mattsson, 2011). År 1997 kom en lagändring som 

gjorde att socialnämndens ansvar blev större när det kommer till att ge stöd och hjälp till 

kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp i hemmet (ibid.). 

 

Kommunens och socialtjänstens övergripande ansvar regleras i Socialtjänstlagen 

(2001:453) (Riksdagen). Lagen i sig är en ramlag vilket innebär att den lämnar stort 

utrymme för kommunerna själva att samordna sitt arbete (Nationellt centrum för 

kvinnofrid). Hur kommunerna strukturerar och organiserar sitt arbete kan därför vara 

olika mellan dem. I socialtjänstlagen 5 kap. 11 § framgår det att den som utsatts för 

brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. Vidare beskrivs att nämnden särskilt 

skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatt för våld av närstående kan behöva 

stöd att förändra sin situation (Socialstyrelsen handbok, 2016). Socialtjänstens arbete 

styrs till stor del av Socialstyrelsen som är en statlig myndighet under 

Socialdepartementet. Socialstyrelsen har till uppgift att bland annat ta fram föreskrifter 

och allmänna råd som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Utöver 

allmänna råd och föreskrifter kring våld i nära relationer så har Socialstyrelsen tagit 

fram en handbok som komplement; Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Denna innehåller information från 

lagstiftning, förarbeten samt kunskap utifrån forskning och erfarenheter. Vidare kan 

man läsa att den som bedriver socialtjänst skall ha ett fungerande ledningssystem 

innehållande nödvändiga processer och rutiner. Syftet med handboken är att den ska ge 

vägledning och fungera som ett stöd, dels för planering av verksamheten på en 



 

7 

 

övergripande nivå men även för handläggning av enskilda ärenden (Socialstyrelsen 

handbok, 2016). 

 

I regeringens proposition “socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor” lyfter man 

bland annat upp delar som anses viktiga för att arbeta med fenomenet. Här menar man 

på att förutom att erbjuda stöd åt den utsatta så krävs det också att man vidtar och 

utvärderar insatserna för den som utövar våldet: 

 

Det är viktigt med ett helhetsgrepp i denna fråga. För att motverka mäns våld 
mot kvinnor krävs att det vidtas insatser även för de män som utövar våld. (...) 
Det är viktigt att det utvecklas modeller för dokumentation, uppföljning och 
utvärdering också avseende insatserna för våldsutövande män för att problemet 
skall lösas långsiktigt. Prop. 2006/07:38 s.45 
 

Enligt Socialstyrelsens handbok (2016) finns det två olika typer av verksamheter som 

erbjuder insatser för våldsutövare utanför kriminalvården, den ena utgörs av 

socialtjänsten i kommunen och den andra av olika ideella organisationer. Båda har 

verksamheter som specialiserat sig på våldsproblematik och ger insatser till 

våldsutövare. När socialtjänsten kommer i kontakt med en våldsutsatt person så bör de 

även försöka etablera en kontakt med våldsutövaren, detta för att erbjuda samtal med 

syftet att informera om vad socialtjänsten kan erbjuda denne. Det kan vara lämpligt att 

kommunen har tillgång till ett tillfälligt boende för våldsutövaren vid det tillfälle som 

den utsatta önskar bo kvar i den gemensamma bostaden (ibid.). När våldsutövaren nekar 

behandling men går med på frivilliga samtal med en socialsekreterare så kan dessa 

utgöra en möjlighet till att motivera den våldsutövande till att ta emot hjälp. Andra som 

kan komma att motivera våldsutövare till att ta emot hjälp kan vara familjerätten och 

familjerådgivningen (ibid.). Att våldsutövaren erbjuds insatser är en viktig del och kan 

ses som ett förebyggande arbete då syftet är att våldet inte ska komma att upprepas 

(ibid.). “Nämnden bör (...) kunna erbjuda våldsutövare insatser som syftar till att de 

förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld” SOSFS 2014:4 s. 10. Vidare har 

socialnämnden enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL ansvar för att det finns personal med 

lämplig erfarenhet och utbildning att utföra socialtjänstens uppgifter. Detta kan innebära 

att nämnden behöver ge personalen kompetensutvecklingar som svarar mot 

verksamhetens behov (Socialstyrelsen handbok, 2016). 
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2.3 Kommunens ansvar 

Den undersökta kommunen har, förutom styrdokument innehållandes rutiner och 

ansvarsfördelning, tagit fram en egen handbok när det kommer till våld i nära relationer, 

denna ska fungera som vägledning för personalen på socialtjänsten i den berörda 

kommunen. Vi kommer, för att inte röja vilken kommun det handlar om, att omnämna 

denna handbok som “kommunens handbok”. 

 

Något som enligt Kommunens handbok (2012) bör utredas när det kommer till ärenden 

med en våldsutsatt kvinna är: vilket akut behov av stöd och hjälp hon har, våldets 

karaktär och omfattning, risken för att utsättas för ytterligare våld samt hur kvinnans 

nätverk ser ut. I kommunens handbok (2012) så uppmanas personal inom socialtjänsten 

att vid misstanke våga fråga angående våldet och ger förslag på både allmänna och 

direkta frågor. Vidare uppmanas personalen att göra en hot- och riskbedömning 

tillsammans med kvinnan. Anställda inom socialtjänsten bör, om det inte är uppenbart 

att kvinnan som kontaktar socialtjänsten bara vill ha information om vilka insatser som 

kan erbjudas henne, hantera ärendet som en ansökan om stöd och hjälp. Det finns en 

risk för våldsutsatta kvinnor att de “informeras bort” och att de hänvisas till en öppen 

verksamhet utan att någon utredning eller bedömning av kvinnans hjälpbehov görs 

(ibid.).   

 

2.4 Socialtjänstens arbete 

Enligt Socialstyrelsens handbok (2016) bör det tydligt framgå var ansvaret inom 

organisationen ligger när det kommer till frågor som rör våldsutsatta då de annars 

riskerar att “falla mellan stolarna” (Socialstyrelsen). Som tidigare nämnts, se punkt 1. 

Inledning & problemformulering, så ansvarar socialnämnden för stöd och insatser både 

till den utsatta parten och till våldsutövaren. Enligt vad som kan läsas i Socialstyrelsens 

handbok (2016) så ska socialnämnden bland annat erbjuda våldsutsatta vuxna insatser 

på kort och lång sikt. Insatserna ska bedömas utifrån den utsattes behov av skydd, stöd 

och hjälp. Nämnden bör ta hänsyn till särskilda behov som den utsatte kan ha utifrån 

bland annat sexuell läggning, funktionsnedsättning, missbruk eller utländsk bakgrund. 

Enligt ovan nämnda handbok så bör följande kunna erbjudas; Information och råd, 

vilket t.ex. kan handla om att ge information kring hur en polisanmälan görs, vilka 

frivilligorganisationer som finns och vad dessa kan erbjuda (Socialstyrelsen handbok, 
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2016). Stödsamtal, såsom stärkande och/eller motiverande samtal. Samtalen kan variera 

utefter flera faktorer såsom den utsattas behov av hjälp, stöd och omfattning (ibid.). 

Socialnämnden bör kunna erbjuda hjälp att ordna stadigvarande boende, antingen i 

hemkommunen eller på annan ort beroende på hur situationen ser ut. Vidare bör 

socialnämnden kunna tillhandahålla stöd i föräldraskapet, vilket kan innefatta stödjande 

insatser i familjens hem i form av stödsamtal (ibid.). Socialnämnden bör kunna 

förmedla kontakter till frivilligorganisationer och andra aktörer samt kunna erbjuda 

hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter. Detta kan innebära 

att hjälpa till med kontakter till bland annat kvinno- och brottsofferjourer, 

intresseorganisationer eller vart man kan komma i kontakt med en advokat. Gällande 

kontakt med hälso- och sjukvården eller andra myndigheter kan det istället handla om 

att boka tider eller hjälpa den utsatta att kontakta t.ex. polis för att få sina skador 

omsedda eller dokumenterade (ibid.). 

  

Den enhet som kvinnan aktualiseras på, t.ex. enheten för ekonomiskt bistånd, bör utreda 

våldet så pass att det går att göra en bedömning huruvida kvinnan är i behov av 

ekonomiskt bistånd eller ej (SOSFS 2014:4) Det är viktigt att en kvinna som behöver 

ekonomiskt bistånd med anledning av sin våldsutsatthet hänvisas till och, om så önskas, 

får hjälp att komma i kontakt med rätt enhet. Socialnämnden ska också ha beredskap att 

kunna utreda ett akut ärende som gäller ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsens handbok, 

2016). Socialnämnden bör, vid behov, även kunna erbjuda den utsatta ett tillfälligt 

boende med hänsyn till behovet av skydd. Ett exempel på tillfälligt boende kan vara ett 

skyddat boende. De flesta skyddade boenden som erbjuds av kommunen är främst för 

kvinnor även om män också kan vara i behov av ett skyddat boende till följd av våld i 

nära relationer (ibid.). Övrigt som benämns som stöd och insatser i Socialstyrelsens 

handbok och som bör erbjudas är; möjlighet till kontaktperson och att få stöd vid 

hämtning av tillhörigheter i bostaden. Att insatser även ges till våldsutövaren är av stor 

vikt när det kommer till det förebyggande arbetet, detta för att förhindra att våldet 

upprepas. Att fånga upp den utövande parten innebär att denne kan få stöd och hjälp att 

förändra sitt beteende (ibid.). Utgångspunkten är att den våldsutövande ska ta ansvar för 

och förstå vidden av sina handlingar. Insatserna till våldsutövaren bör utgå ifrån behovet 

av trygghet och säkerhet för den våldsutsatta, exempel på insatser kan t.ex. vara 

motiverande samtal och/eller informerande samtal (ibid.). 
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Enligt Socialstyrelsens handbok (2016) kan det vara svårt att upptäcka vem som är 

utsatt för våld och därför är det viktigt att de som arbetar inom socialtjänsten är 

uppmärksam på tecken och signaler som kan visa sig. En grundläggande förutsättning 

för att kunna upptäcka våld är att vilja se, veta och våga fråga om det. Det är även en 

förutsättning att våldet upptäcks för att socialtjänsten ska kunna erbjuda hjälp och stöd 

till den utsatte. Vidare framkommer det i Socialstyrelsens handbok att det har betydelse 

hur frågor angående våld ställs och utifrån detta beskriver de ett antal viktiga 

förutsättningar. Dessa förutsättningar innefattar bland annat att det finns en rutin för 

frågeprocessen i verksamheten samt en rutin för om man skulle behöva hänvisa den 

utsatte vidare, att personalen genomgått utbildning kring hur man ställer dessa frågor 

och att detta görs i en trygg miljö (ibid.). Det är även viktigt att information om 

socialtjänstens arbete sprids brett och att det finns information tillgänglig på hemsidan 

på flera språk så att folk med olika förutsättningar kan ta del av den. Information bör 

även bl.a. finnas att tillgå i punktskrift, teckenspråk samt elektroniskt med talsyntes för 

de med olika funktionsnedsättningar (ibid.). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Sökprocess 

För att finna information om fenomenet våld i nära relationer och hur socialtjänsten 

arbetar med våldsutsatta så har vi använt oss av litteratursökningar. Exempel på 

databaser som använts är; Google scholar, ScienceDirect, EBSCO och Sagepub där 

sökorden varit; Domestic violence, violence, intimate partner violence, domestic abuse, 

gender, ipv, battered men, social work, social workers, interventions och våld i nära 

relationer”. Sökningen begränsades till artiklar som var peer - reviewed, vilket innebär 

att samtliga artiklar granskats av sakkunniga forskare inom området (jfr. 

Vetenskapsrådet).  Sökorden har använts både enskilt och i olika kombinationer. 

Sökorden resulterade i ett stort antal träffar och vi fick systematiskt dela in artiklarna 

utefter deras relevans för frågeställningarna. Vi kompletterade litteratursökningen 

genom att söka information i högskolans bibliotekskatalog efter material som var 

relevant för ämnet, samt att kurslitteraturen som vi haft under programmets gång har 

använts. Utöver databaser och litteratur så fanns det gott om information att hämta på 

internet. Det förefaller som att den internationella forskningen till viss del är mer 
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inkluderande i beskrivningarna kring fenomenet i och med att det, i dagsläget, finns mer 

forskning om männens utsatthet och vi upplever att den svenska forskningen är mer 

onyanserad och riktad mot mäns våld mot kvinnor. Med anledning av att studien riktar 

sig mot hur socialtjänsten i Sverige arbetar med frågan så har vi trots detta medvetet valt 

att använda den svenska forskningen i större utsträckning än den internationella. 

Resultatet av sökningarna presenteras nedan under olika teman där forskningen beskrivs 

närmare. 

 

3.2 Svårigheter och möjligheter i socialtjänstens arbete 

Utifrån att socialtjänstlagen är en ramlag har kommunerna stor frihet att själva anpassa 

insatser och stöd utifrån lokala förutsättningar och behov (Ekström, 2016). Enligt 

Ekström föreligger det stora skillnader mellan vad kommunerna kan erbjuda 

våldsutsatta kvinnor. Hur socialtjänsten väljer att organisera det lagstadgade stödet och 

annat stöd är upp till kommunerna själva. I Ekströms avhandling framkommer att 

statliga satsningar har gjorts med mäns våld mot kvinnor i fokus. I samma avhandling 

framkom även att det fanns problem med samarbetet mellan olika enheter inom 

socialtjänsten och att bristande kunskap om våld, tidsbrist och strikta riktlinjer utgjorde 

några av dem. Förutsättningar för att samarbetet ska fungera är kompetens, tid och 

samsyn (ibid.).  

  

Angående vilka insatser och stöd socialtjänsten erbjuder så tar Ekström (2016) upp och 

sammanfattar några av dem i tre kategorier; boende, ekonomiskt/praktiskt stöd och 

samtalsstöd. Angående boende så har socialarbetare mycket små möjligheter att hjälpa 

till med detta då det i många kommuner råder bostadsbrist. När det kommer till det 

praktiska och ekonomiska så tar det, enligt socialarbetarna, upp en hel del av deras tid. 

Detta kan innefatta att svara på vårdnadsfrågor, följa med kvinnan på rättegångar, 

förmedla kontakter, hämta saker i kvinnans hem och hjälpa till att fylla i blanketter 

(ibid.). I Ekströms (2016) studie så framkom det att det var störst skillnader mellan 

kommunerna när det kom till stöd och behandling, vissa kommuner erbjuder inga 

stödsamtal eller behandlande samtal alls till den våldsutsatta kvinnan, däremot ger 

socialarbetarna information om andra tjänster som tillhandahålls av t.ex. kvinnojourer. I 

andra kommuner erbjuds den utsatta kvinnan kontakt med terapeuter med särskild 
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kunskap om våld. En tredje variant är verksamheter som är kommunala eller regionala, 

dit kvinnan själv kan vända sig för att få stöd (ibid.). 

 

Studier visar på att det finns en könssymmetri när det kommer till våld i nära relationer 

d.v.s. att kvinnor och män i lika stor utsträckning utövar våld mot sin partner. Män är 

dock mer benägna att använda sig av våld i alla andra sammanhang (Kimmel, 2002; 

Straus, 2009). I den norska undersökningen Den mannlige smerte. Menns erfaringer 

med vold i nære relasjoner (Proba rapport, 2017) framkommer att kvinnor i större 

utsträckning utsätts för allvarligt fysiskt våld medan skillnaden i antal är betydligt 

mindre när det handlar om mindre allvarligt våld. När det kommer till antal som behövt 

söka vård till följd av våldet är det istället asymmetriskt, detsamma gäller skyddade 

boenden, i båda fallen är antalet kvinnor överrepresenterade (Kimmel, 2002). I en 

svensk studie gjord på socialarbetare av Kullberg & Skillmark (2016) så framkommer 

att socialarbetarna i studien pratar om att unga män inte söker hjälp i samma 

utsträckning som kvinnor. Vidare att det kan ses som en social konstruktion att 

socialarbetarnas förväntningar blir en självuppfyllande profetia där männen utifrån 

dessa förväntningar och socialarbetarnas respons slutar att efterfråga emotionellt stöd 

och hjälp (ibid.). En anledning till att män inte söker hjälp när de blivit utsatta för våld 

av sin partner skulle enligt Barbers (2008) studie kunna bero på att de är rädda för att bli 

förlöjligade, isolerade och förnedrade. Hos kvinnorna kan det istället finnas en rädsla att 

berätta för socialarbetare om våldet då detta skulle kunna generera i att socialtjänsten tar 

barnet/barnen ifrån dem, socialtjänsten har (således) ett övertag gentemot de utsatta 

kvinnorna (Keeling & van Wormer, 2012). En utsatt kvinna är dels rädd för den 

misshandlande partnern och samtidigt hyser de en rädsla för att socialtjänsten ska bli 

inblandade, detta paradoxala förhållande försvagar kvinnans självständighet och gör det 

svårare för henne att söka och få den hjälp hon behöver (ibid.). I en annan studie av 

Kullberg (2005) framkommer det att kvinnor är mer benägna än män att söka hjälp när 

de går igenom fysiska eller psykiska prövningar. Förutom ovan nämnda rädsla finns det 

även andra barriärer för män när det kommer till att söka hjälp, en av dessa är att det 

inte finns så mycket hjälp att få som våldsutsatt man.  I Kullberg & Skillmarks (2016) 

studie framkommer att i Sverige är ungefär hälften av alla tillgängliga tjänster 

(insatser/stöd) för våldsoffer exklusivt inriktade på kvinnor. Vidare framkommer det att 
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män är mer benägna att få mer praktisk hjälp än känslomässigt stöd från socialarbetare, 

vilket stärker bilden av de traditionella förväntningarna om maskulinitet. 

 

3.3 Socialarbetarnas kunskap och roll 

Socialarbetarens roll i frågan om våld i nära relationer är komplex, den är enligt Keeling 

och van Wormer (2012)  en dikotom paradox. Samtidigt som de ska stärka individen så 

behöver socialarbetarna följa lagen och de rutiner som finns (ibid.). Eftersom fenomenet 

våld i nära relationer är ett mångfacetterat ämne så krävs det att de som arbetar med 

frågan har kunskapen till att arbeta med våldsrelationer som en helhet (Mattsson, 2011). 

I en amerikansk studie gjord angående socialarbetares akademiska kunskap att hantera 

frågor som rör våld i nära relationer så framkom det att 55 % av de 146 personer som 

svarade på enkäten hade liten eller ingen akademisk förberedelse till att arbeta med 

fenomenet (Danis, 2004). Enligt Steen (2003) så utgörs den största empiriska basen i 

frågan om mäns våld mot kvinnor av erfarenhetskunskap från kvinnojourernas arbete 

med våldsutsatta och hjälpsökande kvinnor. Denna kunskap är till stor del 

praxisrelaterad, även kallad “mag-kunskap”. 

 

Enligt Ekström (2016) så är det socialarbetarnas tolkningar som är centrala för hur en 

våldsutsatt kvinnas behov och hennes rätt till stöd ska förstås. I en undersökning som 

Socialstyrelsen (2002) gjort angående screening av våld inom barnmorske- och 

ungdomsmottagningar, pekade resultatet på att en screening kunde leda till att den 

utsatta kvinnan kunde få hjälp och stöd. Vidare framkom att de medverkande i 

undersökningen hade erfarenheter om att de utsatta kvinnorna inte spontant berättade 

om våldet men att direkta frågor kunde få dem att göra det. Resultatet i denna 

undersökning visade dessutom att majoriteten av de tillfrågade, både kvinnor och 

barnmorskor, var positiva till att screening om våld borde ingå i den ordinarie 

verksamheten (ibid.). I En studie gjord av Chang et al. (2005) framkom att kvinnorna i 

den studien betraktade “screeningen” angående våld i nära relationer som ett verktyg 

som kunde användas för att öka medvetenheten i frågan. Även om kvinnan inte var redo 

att avslöja något om sin utsatta position för den som frågade kunde den våldsutsatta dra 

nytta av samtalet. Socialtjänstens bemötande är viktigt när det kommer till att personer 

som är utsatta för våld i nära relationer ska förmå sig att söka hjälp (Keeling & van 

Wormer, 2012). I Socialstyrelsens handbok (2016) tar de upp att våldsutsatta är en 
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heterogen grupp. Således bör fokus från personal som träffar dem inte läggas på 

“grupptillhörighet” utan det är viktigt att det är individen som är utgångspunkten. 

 

Det har i flera studier uppmärksammats att forskning inom socialt arbete bedrivs mest 

med kvinnan i fokus (Barber, 2008; Baum, 2016; Kosberg, 2002; Migliaccio, 2002). 

När män väl nämns i artiklar eller böcker som rör socialt arbete tas de upp i egenskap av 

homosexuella eller om de är heterosexuella är det i samband med något negativt, såsom 

frånvarande fäder eller våldsamma (Kosberg, 2002). Kosberg menar att detta skulle 

kunna påverka studenter inom socialt arbete och socialarbetare på det sätt att de blir 

omedvetna om vilka problem som kan drabba heterosexuella män under deras livstid. 

Detta skulle då kunna resultera i att studenter och socialarbetare är oförberedda att 

tillhandahålla effektiva insatser till dessa personer. I en svensk studie av Kullberg 

(2005) gjord på socialtjänsten och dess syn på kvinnor och män och huruvida de 

förtjänar hjälp eller inte kom man fram till att män i lägre grad ansågs ha rätt till hjälp i 

sin roll som ensamstående fäder än ensamstående mödrar. 

 

Med normaliseringsprocessen, som beskrivits i punkt 2.1 våldet som fenomen, i åtanke 

så är en viktig uppgift för socialarbetare som kommer i kontakt med våldsutsatta att 

hjälpa denne att förstå att de är utsatta för misshandel. Det är även viktigt i ett 

förebyggande syfte att avnormalisera våld (Isdal, 2001). Detta eftersom det sker en 

förändring hos de involverade när de lever i våldsamma relationer som leder till 

omtolkningar av våldet och där våldshandlingarna allt eftersom får en ny betydelse då 

gränserna förflyttas (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2000). 

 

3.4 Sammanfattning av kunskapsområdet 

Studier visar på att socialarbetare upplever att det finns problem med samarbetet mellan 

olika enheter inom socialtjänsten, vilket skulle bero på bristande kunskap om våld, 

tidsbrist och strikta riktlinjer. Vidare att det finns en hel del forskning inom området 

som rör våld i nära relationer men generellt gäller att den är mest inriktad på mäns våld 

mot kvinnor. Vad staten visar i sina undersökningar och vad enskilda forskare kommer 

fram till i sina studier går isär. Medan det från statens sida framstår som att detta är ett 

socialt problem som i huvudsak drabbar kvinnor så kommer annan forskning fram till 
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att det finns en könssymmetri när det kommer till våld i nära relationer (se punkt 1. 

Inledning & problemformulering). 

 

Både kvinnor och män är av olika anledningar rädda för att berätta för socialarbetare 

angående våld i nära relationer och det framkom att socialarbetarnas bemötande är 

viktigt när de har att göra med utsatta personer. Tidigare forskning har visat på att både 

personal inom människobehandlande organisationer och de utsatta generellt ställer sig 

positiva till screening angående våld i nära relationer och att det borde vara en rutin att 

fråga. Detta utifrån att det kan få den utsatta att berätta om våldet. Vidare framkommer 

att socialtjänsten har olika insatser och stöd i olika kommuner vilket resulterar i att olika 

förutsättningar föreligger för den utsatta och/eller våldsutövaren beroende på vart denne 

bor. Förutom att det finns färre insatser och stöd för män så är de också generellt sett 

mindre benägna att söka hjälp än kvinnor och får oftare praktisk hjälp än känslomässigt 

stöd. Ett problem med att fånga upp våldsutsatta män är att kvinnors våld mot män i 

dagsläget inte är lika uppmärksammat och/eller forskat på. Män söker inte hjälp i lika 

stor utsträckning som kvinnor och socialarbetarna förväntar sig heller inte att män ska 

söka hjälp, vilket skulle kunna fungera som en självuppfyllande profetia. 

 

4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och centrala begrepp som kommer att 

användas vid analys av resultatet. 

 
4.1 Sociala konstruktioner och diskurser i socialt arbete 

Socialt arbete kan sägas vara socialt konstruerat. Det formas utifrån socialarbetarnas 

vardagliga arbetsuppgifter och när socialarbetare möter klienter konstrueras deras 

yrkesmässiga förväntningar, d.v.s. vad en socialarbetare är. Det sociala arbetet finns inte 

som en egentlig eller reell verklighet utan endast i form av idéer och dessa är en följd av 

människors diskussioner och handlingar (Payne, 2008). De kunskaper och idéer 

socialarbetare använder sig av är en reaktion på sociala förändringar, vilket innebär att 

det sociala arbetets natur förändras, utvecklas och även vissa gånger försämras som svar 

på de sociala förändringarna (ibid.).  
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Socialkonstruktionismen är ett postmodernt synsätt som utgår ifrån att verkligheten 

skapas med hjälp av sociala konstruktioner. Kunskap är således något som människan 

skapar tillsammans med andra människor och inte något resultat av inre, mentala 

processer (Røkenes, 2007). Sociala konstruktioner påverkas av kulturella och sociala 

sammanhang och är under ständig förändring (Payne, 2008). Utifrån 

socialkonstruktionismen är attityder inte något som personer “äger” utan något som är 

konstruerat genom sociala interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Payne 

(2008) anser att det sociala arbetet, sett utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 

reflexivt och att relationen mellan socialarbetare, klienter och organisationskontexten 

påverkar och förändrar varandra. Enligt Payne (2008) finns det tre olika arenor som är 

viktiga för konstruktionen av socialt arbete, dessa är; den officiella - professionella 

arenan, d.v.s. där arbetsgivare och t.ex. fackförbund försöker påverka varandra när det 

kommer till hur det sociala arbetet ska fungera. Den politiska – sociala – ideologiska 

arenan, d.v.s. den politiska och sociala debatten formar den politik som styr sociala 

instanser och dess mål som de antingen åläggs eller själva sätter upp. Den tredje arenan 

utgörs av klient – socialarbetare – sociala myndigheter där teorierna för praktiken 

skapas. Alla arenorna påverkar varandra ömsesidigt och det är t.ex. även möjligt att som 

klient påverka den politiska arenan genom att använda sin rösträtt eller genom upplopp 

(ibid.). Vidare nämner Payne (2008) tre olika uppfattningar om socialt arbete, dessa är 

individualistiskt - reformistiskt (vidmakthållande av ordningen), reflexivt - terapeutiskt 

(terapeutiska insatser) och socialistiskt - kollektivistiskt (emancipatoriskt eller 

transformativt). 

 

Även våld kan betraktas som en social konstruktion då definitionen av våld är något 

som kan ses som en social, kulturell och tidsbunden konstruktion (van Lawick, 2013). 

Enligt den socialkonstruktionistiska utgångspunkten är inte kunskap bara en avspegling 

av verkligheten. Olika kunskapsregimer anger vad som är sant och falskt och sanningen 

är således en diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De utsagor 

som framkommer inom ett specifikt område är upprepande och likalydande, detta trots 

att människan i princip har oändligt med möjligheter att skapa utsagor (ibid.). Ett sätt att 

beskriva vad en diskurs är för något är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (Börjesson & Palmblad, 2007). Sättet man förstår och pratar om våld i nära 

relationer är ett exempel på en diskurs. Fram till mitten av 1900-talet var t.ex. fysisk 
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bestraffning av kvinnor och barn accepterat och inte betraktat som våld (van Lawick, 

2013). Det finns nu för tiden exempel på andra paradigm, d.v.s. synsätt, som 

konkurrerar om att vara det “rätta sättet” att se på våld i nära relationer (jfr. Mattsson, 

2011). Vad dessa paradigm innebär kommer vi presentera närmare under punkt 4.2, 

Genus. 

 

4.2 Genus 

Utifrån att våld i nära relationer ofta beskrivs som ett socialt problem som drabbar i 

huvudsak kvinnor och att män är de som utövar våldet, så ser vi det som intressant att 

undersöka fenomenet utifrån ett genusperspektiv. Forskning (bl.a. Kimmel, 2002; 

Straus, 2009) pekar på att det finns en könssymmetri när det kommer till våld i nära 

relationer d.v.s. att kvinnor och män i lika hög grad utövar våld. Men den allmänna 

uppfattningen är ändock att män är utövare och kvinnor offer. Mattsson (2011) 

använder sig i sin avhandling av begreppen det “nya paradigmet” och det “gamla 

paradigmet”. I det nya paradigmet är kön en underordnad faktor medan det i det gamla 

är en tydlig faktor. Det gamla paradigmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor medan 

det nya är mer inkluderande och i det ingår att ämnet är mer komplext än att män slår 

och kvinnor blir slagna. Straus (2009) hävdar att de som förnekar könssymmetrin är de 

som påstår att motiven för våld i nära relationer är olika för kvinnor och män. Straus 

menar att de vanligaste rapporterade anledningarna till att bruka våld för både män och 

kvinnor är; tvång, ilska och försök att straffa en partner för dåligt uppförande och då i 

huvudsak otrohet. Det är bara en liten del av våldet som begås av kvinnor som kan 

förklaras med självförsvar vilket ofta används som en förklaring till att kvinnor i hög 

grad utövar våld. 

 

Genus handlar om de sociala och kulturella skillnaderna mellan män och kvinnors roller 

och beteenden. Piuva och Karlsson (2012) menar att kön precis som genus kan anses 

vara en social konstruktion. Vidare menar de att ordet kön tidigare mestadels syftat till 

det biologiska könet och oftast använts inom naturvetenskapen, medan genus har syftat 

till det socialt konstruerade könet och varit mer vanligt förekommande i 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det framkommer även att denna 

dualism håller på att luckras upp och att genus och kön nu allt oftare används parallellt 

med varandra (ibid.). Genusperspektivet fokuserar på män och kvinnors förutsättningar 
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och verklighet och tar hänsyn till olika livserfarenheter, möjligheter och rättigheter 

(Olsson & Sörensen, 2007). I den tidigare forskningen är utsatta kvinnor en 

överrepresenterad grupp när det kommer till våld i nära relationer, forskning på senare 

tid har däremot beskrivit att även män kan vara utsatta. Flera studier pekar på att 

problemet med att män kan vara offer för våld i nära relationer ofta förnekas eller 

förminskas, detta utifrån akademikers och forskares syn på vad som är sant och vad som 

är falskt, vilket är begränsat till inom ett visst paradigm (Corbally, Hughs & Delay, 

2016). Det finns enligt Winstok (2011) en paradigmatisk klyvning angående könsroller 

inom våld i nära relationer, denna klyvning härstammar ur olika och konkurrerande 

paradigm som inte är överens om definitionen och förståelsen av fenomenet. Enligt 

Corbally et al. (2016) kan denna klyvning innebära en möjlighet att kritiskt revidera 

nuvarande antaganden och genom detta närma sig ett bredare och mer inkluderande 

paradigm. 

 

Det är en norm att kvinnors våld är mer tolererat utifrån antagandet att kvinnors våld 

sällan resulterar i skada (Straus, 2009). Av de socialarbetare som Mattsson (2011) 

intervjuade i sin studie så framkom det att de ansåg att kvinnor och män var olika och 

även behövde olika saker. Detta trots att den allmänna hållningen var att män och 

kvinnor är relativt lika och behöver liknande stöd och behandlingsinsatser (ibid.). Enligt 

Mattsson är det en rimlig utgångspunkt att anta att en person alltid är påverkad av de 

könsstrukturer som finns i samhället och att det påverkar mötet mellan socialarbetare 

och klienter och då speciellt i arbetet med våld i nära relationer. Mattsson menar vidare 

att det är viktigt att ha ett genusperspektiv i arbetet med våld i nära relationer då det ger 

bättre förutsättningar för att förstå våldets komplexitet samt för att utforma stöd och 

andra insatser till utsatta och utövare. 

 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som vi använt oss av och hur studien är utformad. 

Här beskrivs bland annat det tillvägagångssätt vi haft, hur vi gjort vårt urval samt 

studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
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5.1 Forskningsdesign 

Då vi i denna studie är intresserade av beskrivningar om hur arbetet bedrivs inom 

socialtjänsten när det kommer till våld i nära relationer så ansåg vi att den kvalitativa 

metoden i form av semistrukturerade intervjuer var bäst lämpad för att ge svar på våra 

frågeställningar. Den kvalitativa forskningen grundas på en individuell tolkning eller 

bearbetning av resultat och fokuserar på det unika i olika situationer och händelser 

medan den kvantitativa fokuserar på skillnader och generella samband (Olsson & 

Sörensen, 2007). Med den kvalitativa metoden så försöker man hitta kategorier eller 

beskrivningar som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang. Metoden ger 

beskrivande data såsom skrivna eller talade ord och vanliga insamlingsmetoder av data 

innefattar intervjuer, observationer, skrivna berättelser, dokument eller texter (ibid.). I 

en semistrukturerad intervju är det möjligt för den intervjuade att utveckla sina idéer 

och tankar. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att det tillåter intervjuaren att 

utveckla och ändra frågorna under projektets gång (Denscombe, 2016). Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi uppmuntra intervjupersonerna att 

förtydliga sina svar och ställa följdfrågor som ansågs nödvändiga för att få ett så 

tillförlitligt empiriskt material som möjligt.   

 

Studien utgår från en abduktiv strategi vilket innebär en kombination av induktion och 

deduktion. Vi har tillämpat en deduktiv strategi genom att intervjufrågorna utformats 

utifrån våra valda teorier och perspektiv. En induktiv strategi tillämpades i och med att 

intervjupersonerna fritt fått beskriva sin syn på våld i nära relationer och deras arbete 

med fenomenet (jfr. Larsson, 2005). Efter intervjuerna har materialet transkriberats, 

vilket för vår del innebar att vi ordagrant skrev ner samtliga intervjuer för att därefter 

kunna bearbeta materialet och välja ut viktiga delar (jfr. Olsson & Sörensen, 2007). 

5.1.1 Urval 

Först valdes en kommun som uppfattades ha ett pågående arbete med våld i nära 

relationer, den kommun som valdes ut blev en inlandskommun med cirka 20 000 

invånare. Då syftet med studien är att undersöka socialtjänstens arbete med våld i nära 

relationer så valde vi att göra ett ändamålsenligt urval (jfr. Patton, 2015), därefter 

diskuterades aktuella inkluderings- och exkluderingskriterier. Genom att använda ett 

ändamålsenligt urval kunde informationsrika fall väljas ut, d.v.s. de personer som 
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antogs kunna ge värdefulla data till undersökningen (jfr. Denscombe, 2016; Patton, 

2015). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) så ska en bra intervjuperson vara både 

samarbetsvillig, vältalig och kunnig. I vårt urval var kunskap och erfarenhet inom 

socialtjänstens arbete värdefulla egenskaper hos intervjupersonerna. Detta innebar att 

intervjupersoner som hade kunskap och erfarenhet av att arbeta med våld i nära 

relationer och som kunde hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar valdes ut. Vi 

bestämde oss för att intervjua socialarbetare som arbetade inom IFO eftersom de 

rimligtvis kommer i kontakt med fenomenet i större utsträckning än andra verksamheter 

inom socialtjänsten. Då intresset för att delta i studien var stort bland socialarbetarna så 

blev det även möjligt för oss att, i den mån det går, försäkra oss om att flera perspektiv 

inkluderades genom att styra urvalet så att socialarbetare från olika delar av 

organisationen inkluderades. 

 

De inkluderingskriterier vi kom fram till avseende intervjupersoner var; 

   

 Intervjupersonen ska vara anställd inom IFO vid socialtjänsten i den aktuella 

kommunen. 

 

 Intervjupersonen ska kunna erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och/eller 

våldsutövare i sitt arbete 

 

 Intervjupersonen ska vara insatt i ämnet våld i nära relationer och på ett 

detaljerat sätt kunna berätta om hur denne arbetar med den utsatta och/eller 

utövaren. 

 

5.1.2 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att undersöka hur socialtjänsten arbetar med våld i nära 

relationer och har avgränsat oss till Individ- och familjeomsorgen i den utvalda 

kommunen. Vi kommer inte att gå in och undersöka specifika grupper eller kunna 

bocka av alla aspekter kring fenomenet utan är mer intresserad av hur socialtjänsten 

arbetar med frågan, hur de definierar våld i nära relationer och vilken form av socialt 

arbete som de arbetar med. Studien innefattar inte barn som utsatts för våld eller 
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bevittnat våld utan är begränsad till vuxna män och kvinnor som utsatts och/eller utsatt 

någon för våld i nära relationer. 

 

5.2 Genomförande 

För att samla in vårt empiriska material intervjuades sex stycken socialarbetare vid 

samma kommun, fördelningen av intervjupersoner skedde genom att vi begränsade oss 

till socialarbetare som arbetade inom IFO. De informanter som var intressanta för 

studien innefattade de som i sitt arbete kom i kontakt med vuxna män och kvinnor som 

någon gång utsatts eller utsatt någon annan för våld i nära relationer. En intervjuguide, 

se bilaga 1, upprättades efter olika teman och därefter genomfördes intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll en översikt över aktuella ämnen samt förslag till frågor som 

skulle hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar och strukturera intervjuns förlopp 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer genomfördes under en dag och i 

den studerade socialtjänstens lokaler. Intervjutiden uppskattades till mellan 30-45 

minuter, detta eftersom det är vanligt att intervjuer tar mellan 45-60 minuter (Eriksson - 

Zetterqvist & Ahrne, 2015), samtliga intervjuer var dock färdiga efter 30 minuter. Vid 

upprättandet av intervjufrågorna så försökte vi att hålla frågorna öppna, enkla och korta. 

Vi använde oss av inledande frågor, uppföljningsfrågor och sonderande frågor där vi 

kunde be intervjupersonen att ge en mer detaljerad beskrivning av något (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in och vi transkriberade själva materialet, detta 

eftersom det gav oss möjlighet att lära känna vårt material och direkt påbörja 

tolkningsarbetet (jfr. Eriksson - Zetterqvist & Ahrne, 2015). Efter intervjuerna samlades 

de styrdokument och rutiner som fanns att tillgå vid den aktuella socialtjänsten in. 

Därefter tittade vi på kommunens hemsida och dess uppbyggnad för att få mer 

information angående arbetet i den aktuella kommunen. Resultatet sammanställdes och 

har därefter analyserats utifrån valda teorier och perspektiv. 

 

5.3 Vetenskapsteoretiska överväganden 

Då vår avsikt har varit att förstå och tolka intervjupersonernas utsagor så har vi arbetat i 

linje med en hermeneutisk ansats vid bearbetningen av materialet. Hermeneutiken är en 

filosofi där man studerar språk, kommunikation, tolkningar av texter samt förståelse 

(Olsson & Sörensen, 2007). Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin har hjälpt oss 
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genom att tillhandahålla en teoretisk ram för att tolka förståelse eller mening med 

tonvikt på kontexten (jfr. Patton, 2015). 

 

5.4 Analysförfarande 

Meningskategorisering innebär att man försöker finna sätt att kategorisera sitt 

intervjumaterial för att ge en lättare översikt av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genom att använda meningskategorisering var det möjligt att dela in intervjumaterialet 

och skapa teman utifrån uttalandena samt anpassa dessa utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att intervjusvaren tematiserades blev det lättare att strukturera 

arbetet och resultatet blev således mer överskådligt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). De 

teman som framkom ur materialet och som resultatet strukturerats utifrån är; 

socialtjänstens huvudsakliga stöd och insatser, otydlighet, motstånd och minimering, 

magkänsla som arbetsredskap samt samverkan och information internt och externt. 

 

Som analysstrategi har vi valt att använda oss av meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering används för att bearbeta text och innebär exempelvis att man 

väljer ut meningsbärande enheter eller koncentrerar långa meningar utan att innebörden 

ändras (Olsson & Sörensen, 2007). Vi sökte därefter efter specifika ord, vilka kunde 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar, i de utskrivna intervjuerna. Det blev 

således möjligt att se mönster i intervjupersonernas svar. Den empiriska datan har 

analyserats utifrån teorier om sociala konstruktioner samt ett genusperspektiv. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan verkligheten och tolkningen 

(Olsson & Sörensen, 2007), och när man undersöker validiteten så tittar man på om man 

lyckats mäta och undersöka det som man avsåg (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Då 

validitet är en fråga om forskaren undersökt vad denne ämnat undersöka, har vi för att 

öka validiteten i studien varit noggranna vid utformandet av intervjuguiden så att denna 

speglat studiens syfte och frågeställningar.  Reliabilitet handlar istället om 

tillförlitligheten och om det är möjligt att upprepa resultaten genom att använda sig av 

samma metod vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskningstextens 

transparens, eller genomskinlighet, är en viktig del för att uppnå reliabiliteten i en 

studie. Det innebär att man på ett tydligt sätt ska beskriva hur man gått tillväga i 
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forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015). För att öka reliabiliteten i denna studie 

har vi försökt att vara så transparent som möjligt genom att på ett detaljerat sätt beskriva 

samtliga steg i forskningsprocessen samt att vi motiverat metodvalen. För att inte enbart 

redovisa våra tolkningar av intervjupersonernas svar, har citat använts i resultatdelen för 

att ge plats åt deras egna ord. 

 

5.6 Generaliserbarhet 

Att generalisera kan innebära att man försöker säga något om en större population eller 

annan miljö än den som man själv studerat. Inom kvalitativa studier så kan det innebära 

att man tittar på huruvida studiens resultat går att föra över till andra sociala miljöer 

eller personer som liknar de som studerats. För vår del handlar det om det utifrån 

studiens resultat går att säga något om hur socialtjänsten arbetar i allmänhet med 

fenomenet (jfr. Svensson & Ahrne, 2015). Då vi valt att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie i en specifikt utvald kommun så är det möjligt att studiens resultat går att 

överföra till andra kommuner i ungefär samma storlek med en socialtjänst som har 

liknande uppbyggnad (jfr. Denscombe, 2016). När det kommer till kvalitativa intervjuer 

så eftersträvas material som är oberoende av enskilda individers personliga 

uppfattningar. Säkerheten kring ett material som är oberoende ökar om antalet 

intervjuade är minst sex stycken ur samma grupp (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 

2015).  Vi valde att genomföra sex stycken intervjuer med sex olika personer inom en 

specifik verksamhet vid socialtjänsten. I och med det så har säkerheten kring att det 

insamlade materialet är relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattning 

ökat (jfr. Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Under studiens gång och i alla moment har vi beaktat de fyra forskningsetiska 

principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Dessa grundläggande krav innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom att informera intervjupersonerna, se bilaga 2, om syftet med studien och 

villkoren för deras deltagande, d.v.s. att det var frivilligt för dem att delta och att de när 

som helst kunde välja att avbryta, så har hänsyn tagits till det informationskrav som 

finns (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). I informationen framgick eventuella risker för skada 

och/eller obehag (jfr. Olsson & Sörensen, 2007). Samtyckesprincipen uppnåddes genom 
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att vi innan intervjuerna inhämtade samtycke från intervjupersonerna som då själva 

hade möjlighet att bestämma över sin medverkan (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). För att 

konfidentialitetskravet skulle uppnås behandlades informanterna med största möjliga 

konfidentialitet. Då ambitionen varit att låta intervjupersonerna vara anonyma även 

inför varandra så redovisas vare sig kön eller enhet de arbetar på då detta inte är relevant 

för studiens resultat. Samtliga uppgifter hanterades på ett sådant sätt att obehöriga ej 

hade tillgång till dem och intervjupersonerna garanterades anonymitet vid deltagandet. 

Det insamlade materialet har enbart använts till denna studie (jfr. Vetenskapsrådet, 

2002). När materialet inte längre behövdes så raderades detta (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

5.8 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka socialtjänstens arbete med våld i nära 

relationer. Ofta vill forskaren undersöka en viss kultur, men då denne är en del av 

samma kultur delar forskaren många gånger de självklarheter som finns i dennes 

material vilket kan bli problematiskt då det är självklarheterna man är ute efter att 

avslöja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi är medvetna om att det kan vara svårt 

att undersöka ett fenomen objektivt. Detta då även vi är påverkade av de diskurser som 

råder i samhället, men genom att använda en bestämd teori var förhoppningen att vi 

skulle kunna ställa oss främmande för några av dessa självklarheter. Utifrån att vi hade 

insikt i den socialtjänst där studien genomfördes gjordes ett ändamålsenligt urval. En 

fördel med denna typ av urval är att man kan få en djupare förståelse kring det fenomen 

man studerar (Patton, 2015). Utifrån detta blev det möjligt att välja ut de personer som 

med största sannolikhet hade lämplig erfarenhet och kunskap och således kunde ge oss 

den information som behövdes för att svara på studiens syfte och frågeställningar. En 

risk med denna typ av urval kan vara att den begränsar möjligheten till att kunna 

generalisera. Vår bedömning är trots detta att studiens resultat skulle kunna överföras 

till en socialtjänst med liknande uppbyggnad. Det empiriska materialet samlades in 

genom att sex stycken socialarbetare som arbetade inom socialtjänsten intervjuades, och 

utifrån antalet intervjuer som genomfördes ökade möjligheten för ett resultat som var 

relativt oberoende av individuella åsikter. För att öka möjligheten att generalisera hade 

fler intervjuer kunnat genomföras. Röstinspelning användes vid samtliga intervjuer och 

det finns risk att detta kan ha hämmat och påverkat intervjupersonerna och deras utsagor 
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(jfr. Svensson & Ahrne, 2015). Vår gemensamma uppfattning är dock att 

röstinspelningen inte nämnvärt försämrat kvaliteten på intervjuerna. Att vi begränsat oss 

till en socialtjänst är något som kan ha inverkat på vår möjlighet att generalisera och det 

går inte att utesluta att arbetsklimatet inom verksamheten påverkat resultatet (jfr. 

Svensson & Ahrne, 2015). Det faktum att vi är oerfarna som intervjuare kan ha inverkat 

på vårt resultat, t.ex. genom att vi omedvetet vissa gånger ställt ledande frågor till 

intervjupersonerna vilket kan ha påverkat deras svar. Dock kan ledande frågor inom 

kvalitativ forskning ha som syfte att pröva reliabiliteten i intervjupersonernas svar (jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2014). Arbetet med transkriberingen delades upp mellan oss och 

det är möjligt att detta kan ha påverkat utskrifterna då det redan när det kommer till var 

man ska sätta punkter och komman kan anses vara en tolkningsprocess (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utifrån detta kan samma intervju tolkas olika beroende på vem som 

transkriberat den. Hade det funnits mer tid hade det varit att föredra att vi båda, 

oberoende av varann transkriberat alla delar för att kunna göra en kvantifierad 

reliabilitetskontroll, vilket innebär att man förtecknar de ord som skiljer sig mellan de 

båda utskrifterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6. Resultat & Analys 

6.1 Inledning  

I detta kapitel presenteras studiens resultat med tillhörande analys. Resultatet kommer 

att redogöras utifrån det syfte och de frågeställningar som studien utgörs av. För att 

underlätta läsning och få en tydlig struktur i resultatet så har vi valt att redovisa de 

första två frågeställningarna separat och har strukturerat dessa utefter de teman som 

framkommit i analysförfarandet. De citat som återfinns i resultatdelen är utvalda för att 

belysa våra teman. Studiens analys presenteras efter resultatet och redovisas utifrån tre 

delar. Dessa delar utgörs av de två första frågeställningarna samt en sammanfattning 

gällande den pågående konstruktionen av socialtjänstens arbete med våld i nära 

relationer. Den sista frågeställningen som rör skillnader i arbetet utifrån den 

våldsutsattas/våldsutövarens kön redovisas i resultatet tillsammans med de första två 

frågeställningarna och analyseras tillsammans med samtliga delar i analysen. 
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6.2 Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna som deltog vid studien var alla anställda inom olika delar av IFO på 

socialtjänsten vid tiden för undersökningen. De intervjuade består av både män och 

kvinnor med olika lång erfarenhet av socialt arbete, vilken varierar mellan cirka 1,5 till 

20 år. Intervjupersonerna var sex stycken till antalet och för att dessa ska hållas 

anonyma inför varandra så kommer de att benämnas som IP (intervjuperson) i resultatet, 

för att skilja dem åt har de även fått en slumpmässig tilldelad siffra mellan 1-6. 

  

6.3 Vilket stöd och vilka insatser erbjuds? 

6.3.1 Socialtjänstens huvudsakliga stöd och insatser 

Gällande vilket stöd och vilken hjälp man kan få, så var det i huvudsak samtalsstöd och 

skyddade boenden som intervjupersonerna pratade om och när det kom till stödsamtal 

så refererade flera av intervjupersonerna till en specifik person inom socialtjänsten som 

de ansåg vara en tillgång. Denne person hade även hållit i en internutbildning för flera 

av intervjupersonerna inom våld i nära relationer. 

 

IP3 nämner under intervjun att de hjälper till med att finna ett permanent boende för den 

våldsutsatta. Vidare berättar hen att trots att det är kvinnans eget ansvar att skaffa ett 

eget boende så finns det tillfällen där socialtjänsten hjälper till med att leta lägenhet eller 

ordnar med ett socialt kontrakt. Det kan handla om att socialtjänsten går in som 

förstahandshyresgäst och hyr ut lägenheten i andra hand (författarnas förtydligande). 

Vidare pratar samtliga intervjupersoner om att hänvisa de våldsutsatta till rätt plats och 

att vid behov göra anmälningar, ta kontakt med andra enheter, t.ex. försörjningsstöd, 

eller hjälpa till med kontakter med mödrahälsovården eller andra externa aktörer som 

kvinnojouren. Enligt IP5 så handlade det ofta om att informera och stötta den utsatta. 

 

IP4 nämnde rakt ut det ekonomiska våldet när hen skulle beskriva fenomenet våld i nära 

relationer. IP1 berättade att de utsatta vissa gånger var ekonomiskt beroende av sin 

partner då det kanske är partnern som tjänar pengarna och äger bostaden. Det fanns 

enligt IP5 möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd vid en akut situation. IP3 beskrev 

den ekonomiska hjälpen som att de ibland behövde hjälpa den utsatta att ta kontakt med 
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försörjningsstöd. Detta då de utsatta enligt IP3 vissa gånger inte hade något annat än det 

de hade på/med sig och inte heller ekonomisk möjlighet att åka någonstans. 

 

De insatser/stöd/hjälp som fanns att tillgå skulle enligt samtliga intervjupersoner inte 

göra någon skillnad på om det var man eller kvinna som var utsatt/utövare utan 

möjligheten att få hjälp skulle vara densamma oavsett kön. Dock gav IP6 uttryck för att 

det nog skulle vara svårare att placera en man då det inte finns lika god tillgång på 

skyddade boenden för dem och IP2 gav följande svar på om det fanns skyddade 

boenden för män: 

 

Nej inte vad jag vet men kommunen har ju skyldighet att ge det om det behövs, 
det finns ju vissa skyddsboenden som tar emot folk som är hotade, både män 
och kvinnor, jag känner till ett men det finns säkert fler. 
 

Det var endast IP1 som kom in på frågan huruvida dennes egna kön påverkade arbetet 

och hen uttryckte sig så här: “(...) men i vissa ärenden så upplever jag att, att det blir 

svårt, att det blir en barriär för att jag också är man liksom”. IP1 utvecklade därefter 

detta med att hen i de lägena brukade ha en kvinna som medhandläggare och att hon 

istället fick knyta an till den våldsutsatta. 

 

När det kom till stöd och insatser för våldsutövaren så togs socialtjänstens 

familjebehandlare upp i flera av intervjuerna och där nämndes ATV, alternativ till våld, 

och även ART, aggression replacement training. På frågan om ATV riktar sig till både 

kvinnor och män fick vi följande svar av IP2: “Det är klart att det är ju flest män som 

har problem med våld så är det ju i samhället men det är ju en metod som funkar på 

vem som helst”. Med uttrycket “vem som helst” menade IP2 både kvinnor och män som 

har en problematik med ett våldsamt beteende. 

 

6.4 Vilka svårigheter och vilka möjligheter uppfattar socialarbetarna att det 

finns? 

 

6.4.1 Otydlighet, motstånd och minimering 

Att få tillgång till en lathund, eller mer lättillgängliga rutiner var ett önskemål som 

uttrycktes av flera av intervjupersonerna, samtliga visste att det fanns någon form av 
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riktlinjer men däremot ansågs det vara otydligt var de kunde återfinnas. Vad dessa 

riktlinjer och styrdokument innehöll var det bara IP2 som sade sig veta. IP6 uttryckte: 

“Det finns ju handböcker, styrdokument just runt hot och våld, men det knyter väl till att 

det är viktigt att man håller dem vid liv också. Att det uppdateras när det sker 

förändringar”. Även IP3 lyfte rutiner och riktlinjer som ett förbättringsområde och 

uttryckte: “Det behöver bli tydligare och enklare”. Enligt IP2 så var det längesedan 

styrdokumenten för våld i nära relationer och kommunens handbok blivit uppdaterade 

och menade på att det skulle behöva göras. 

 

När vi frågade IP1 om det fanns några tydligt uttalade rutiner så svarade hen bara 

nekande. Då hen fick frågan vad hen då arbetade efter svarade IP1 så här: 

 

Ja, alltså jag arbetar ju efter att ta hjälp av mina chefer och få vägledning där 
och (...) det finns ju nån våld i nära relationer från Socialstyrelsen och den har 
jag ju (...) men jag har inte något sånt där punktschema som man ska liksom. 
 

Kommunen hade enligt IP2 haft en samordnare för frågor inom våld i nära relationer 

men att när man (socialtjänsten; författarnas förtydligande), sedan ansåg sig ha en bra 

rutin på ärenden som handlade om våld i nära relationer så avskaffades denna. Utifrån 

detta tog IP2 upp det faktum att personalomsättningen är hög och att det i och med det 

uppstod en kunskapslucka inom ämnet. IP4 var inne på samma spår och uttrycker vid 

frågan om riktlinjer och rutiner i verksamheten: “Dom finns nog tillgängliga, vi har ju 

någon sån där handbok men problemet hos oss är ju den här våldsamma 

personalomsättningen”. IP2 berättade att socialtjänsten i kommunen nyligen anställt en 

person på halvtid för att, som hen uttryckte sig: “Se över socialtjänstens arbete med 

våld i nära relationer”. Vidare berättade IP2 att socialtjänsten (vid tillfället för 

intervjuerna) hade en jobbannons ute där de sökte en specialistsocionom för frågor inom 

våld i nära relationer. 

 

När det kommer till svårigheter att arbeta med våldsutövare så nämnde samtliga att det 

var ett problem att våldsutövare själva inte ville erkänna vad de gjort för fel samt att de 

utifrån detta inte var motiverade att ändra på sig. Motstånd och minimering ansågs av 

IP1 vara ett problem. IP2 spekulerade angående att ha en öppen verksamhet och ansåg 

att det vore bra om insatserna för våldsutövarna blev mer lättillgängliga. Vidare ansåg 

IP2 att det vore önskvärt med lägre trösklar in och att det borde finnas en möjlighet att 
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kunna komma anonymt. Att ha låga trösklar in var enligt IP2 en framgångsfaktor i 

arbetet med våldsutövaren. 

 

Intervjupersonerna pratade alla om att våld i nära relationer i huvudsak är något som 

drabbar kvinnor och att män är utövare. IP1, IP2, IP3 samt IP5 nämnde dock att det kan 

vara tvärtom också men att det antingen är ovanligt eller att det inte är något som de 

träffat på. Så här uttryckte sig IP5 på frågan hur denne definierar våld i nära relationer: 

 
Som jag definierar det ganska enkelt, det är ju våld inom familjen om man 
säger så. (...) Oftast är det väl man mot hustru eller man mot sambo. Det händer 
väl att det är tvärtom också fast det är väl inte så vanligt. 
 

Även att de utsatta minimerar problemet och att motivera dessa sades vara ett problem 

och IP1 spekulerade i att det skulle kunna bero på att socialtjänsten har möjlighet att ta 

barnen ifrån föräldrarna. Som hen uttryckte sig: “Deras största rädsla är att vi ska ta 

barnen, och vi har ju det verktyget faktiskt om det är så att vi behöver skydda”. 

 

Intervjupersonerna IP1, IP4 samt IP5 gav uttryck för att det var vanligt att en utsatt 

kvinna gick tillbaka till den våldsutövande partnern, IP1 uttryckte att det kunde vara 

frustrerande. IP5 berättade att detta även förekom t.ex. efter att kvinnan vistats i skyddat 

boende. IP1 sa också att detta var innan den utsatta kvinnan kommit till den punkten att 

hon förstått att hon måste flytta för annars skulle barnen komma att bli placerade. Innan 

den punkten var det snarare en regel än ett undantag att den utsatta kvinnan gick tillbaka 

till mannen. 

 

Den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna var ändå att man på den berörda 

socialtjänsten var bra på att hjälpa våldsutsatta och att det fanns möjligheter att bevilja 

olika insatser. Även möjligheten att kunna nyttja en för ändamålet anställd person 

ansågs vara en tillgång. IP4 uttryckte sig så här: “Jag tror att egentligen så har man ju 

ganska stor verktygslåda som socialtjänst” och berättade vidare att man blivit mycket 

bättre på att arbeta med frågan jämfört med tidigare, att det skett en stor förbättring. 
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6.4.2 Magkänslan som arbetsredskap 

Alla intervjupersoner sade sig ha mer eller mindre erfarenhet av att arbeta med våld i 

nära relationer. IP1 uttryckte sig: “Jag skulle säga att det förekommer i majoriteten av 

utredningarna som jag gör, alltså i olika former och olika grader, inte fysiskt våld men 

andra sätt”. Flera av intervjupersonerna, IP1, IP2 samt IP3, tryckte på vikten av att de 

som arbetade med våld i nära relationer hade tillräcklig utbildning för att kunna 

adressera frågan. IP1, IP3 samt IP6 ansåg sig inte ha tillräckligt med utbildning när det 

kom till våld i nära relationer och IP1 uttryckte sig så här angående den egna rollen när 

det kom till att fånga upp våldsutsatta personer: 

 

Det ligger mer på oss som handläggare att fånga upp dom här offren och 
förövarna och (...) det gör vi ju beroende på vilka personligheter vi har och 
sådär så det blir inte lika rättssäkert som om det skulle vara nån som har en 
gedigen kunskap om det här som skulle kunna gå in liksom.             

                                                                                 

IP2 uttryckte en önskan om kontinuerlig utbildning i ämnet för att uppdatera 

personalens kunskaper i ämnet, gå igenom rutiner för bemötande, praktiska saker som 

t.ex. vad man ska tänka på samt säkerhetstänkande. Att detta skulle vara något som 

personalen fick utbildning i minst en gång om året men gärna oftare utifrån att 

personalomsättningen är hög och kompetensen byts ut. IP4 uttryckte att det var viktigt 

att socialarbetarna på barn och ungdom besatt väldigt bra kunskap i frågan och att det är 

önskvärt att de inom den enheten fick mer utbildning för att möjliggöra att de blev 

bättre på att se tecknen. Som IP4 uttryckte sig: “(...) dom kanske skulle se ännu mer om 

dom hade mer utbildning i det”. 

 

Flera av intervjupersonerna, IP1, IP3, IP5 samt IP6, nämnde att det var magkänslan, 

fånga upp signalerna eller att läsa mellan raderna som gjorde att man misstänkte att en 

person utsatts för våld i nära relationer. De former av våld som intervjupersonerna i 

huvudsak pratade om var det fysiska och det psykiska våldet. IP1: “Det behöver inte 

vara fysiskt våld, det förekommer ju, det är enklare jobba med då det blir mera 

konkret”. Vidare framkom att tillvägagångssättet vid misstanke många gånger handlade 

om att fråga personen om våldet/utsattheten, vissa förespråkade raka frågor medan 

andra sa sig ställa frågor runt omkring. IP2 gav ett exempel på hur viktigt det är att våga 
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ställa frågor kring utsatthet till de som kontaktar socialtjänsten. Exemplet handlade om 

hur en person som kontaktat socialtjänsten flertalet gånger och efterfrågat bostad men 

fick till svar att socialtjänsten inte hade bostäder, dennes situation hade nu avsevärt 

försämrats. IP1 sade sig inte vara lika bra på att fånga upp signalerna från eventuella 

män som blivit utsatta och uttryckte sig så här om sin egna förförståelse angående 

fenomenet: “Ja, det passar inte in i min förförståelse om det liksom att en man blir 

utsatt, inte av en kvinna liksom”. IP1 uttryckte även att det enligt hen, var väldigt sällan 

som män som blivit utsatta för våld i nära relationer söker hjälp och att detta inte var 

något som hen förväntade sig att möta i arbetet. 

 

6.4.3 Samverkan och information internt och externt  

IP2 uttryckte en önskan om smidigare samarbete och berättade vidare att det finns 

svårigheter med samverkan inom socialtjänsten, t.ex. vid en placering i skyddat boende, 

då vuxenenheten har ett ärende och barn och ungdom har ett eller flera. Har familjen 

dessutom försörjningsstöd är de även aktuella på den enheten. IP6 berättade att 

socialtjänsten hade ett pågående arbete med att ta fram en intern samverkansgrupp inom 

området. Hen uttryckte sig: “Ja, där håller vi ju på att arbetar med en våld i nära 

relationer - grupp. Att det ska finnas en representant från varje enhet som snabbt kan 

träffas för att planera upp hur man ska stötta på bästa sätt”. Hen menade att detta både 

var en möjlighet och ett förbättringsområde.  

 

IP5 pratade om att det vore bra att ha ett bra samarbete mellan olika aktörer då det är av 

högsta vikt att det går att få tag i personer som är berörda, t.ex. polis eller åklagare vid 

vissa frågor för att kunna planera bra skydd för den som är våldsutsatt. Även ett 

samarbete mellan de olika kommunerna i länet kom upp som ett önskemål då detta, 

enligt IP2, skulle underlätta arbetet med våld i nära relationer. Detta utifrån att små 

kommuner oftast inte har samma möjlighet att erbjuda samma service som stora 

kommuner då de inte har samma resurser och att det heller inte är möjligt med tanke på 

att målgruppen är mindre. Vid intervjun med IP2 framkom att förslag getts gällande en 

gemensam verksamhet där alla kommuner i länet kunde samverka när det kom till våld i 

nära relationer. Detta skulle då kunna innebära att de hade ett gemensamt 

kvinnofridsteam och ett skyddat boende som skulle kunna hålla hög kvalitet. Det skulle 
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även vara möjligt att som handläggare ringa dit för att få råd och stöd i enskilda 

ärenden. 

  

En del i kommunens arbete handlar om att informera om hur socialtjänsten arbetar med 

våld i nära relationer. Den undersökta kommunen har vid tillfället för undersökningen 

talsyntes på sina pdf-dokument och det är möjligt att markera texten på hemsidan och få 

den uppläst, dock saknas informationen på något annat språk än svenska. Hemsidan har 

en panikknapp för att man snabbt ska kunna lämna sidan. Kommunen har information 

för våldsutsatta, den är skriven på ett könsneutralt sätt och det finns även länkar på vart 

man kan vända sig, bl.a. polis och kvinnojourer, samt telefonnummer till socialtjänsten 

och polisen. Vidare uttrycker sig kommunen könsneutralt på sin hemsida när det 

kommer till vilken hjälp våldsutövare kan få, vart de kan vända sig och möjligheten att 

få insats i form av ATV. Kommunens handbok är tillgänglig som pdf-fil på kommunens 

hemsida, det finns information om hur det är möjligt att öka sin internetsäkerhet och hur 

historik och liknande kan raderas i olika webbläsare. 

 

6.5 Analys 

6.5.1 Vilket stöd och vilka insatser erbjuds? 

Att de insatser socialtjänsten erbjuder är de som finns att tillgå är rimligtvis utefter 

efterfrågan från de klienter som socialarbetarna möter. De behov som finns i samhället 

hjälper till att konstruera och forma det sociala arbetet. Vidare är de kunskaper och idéer 

som socialarbetare har är en reaktion på sociala förändringar (Payne, 2008). Ett sätt att 

förstå detta är att om ämnet mäns våldsutsatthet blir mer uppmärksammat så kommer 

detta att påverka även socialarbetarnas arbete och idéer och därmed också de insatser 

och den hjälp som står till buds.  Att det inte finns tillgång till skyddade boenden för 

män är ett exempel på att män inte på samma sätt som kvinnor socialt konstruerats som 

klienter när det kommer till att få hjälp i sin våldsutsatthet av socialtjänsten. Enligt 

Payne konstrueras socialt arbete av tre uppsättningar krafter: 

 
De som skapar och kontrollerar socialt arbete som ett yrke, de som gör 
människor till klienter som söker eller skickas till den hjälp som socialt arbete 
kan ge och de som skapar den kontext i vilken socialt arbete utövas (Payne, 
2008 s.45).   
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Med Paynes (2008) diskurser och perspektiv i åtanke är det utifrån intervjupersonernas 

svar på våra frågor rimligt att anta att deras arbete har drag av individualistiskt - 

reformistiskt och reflexivt - terapeutiskt perspektiv. Detta utifrån att arbetet mest är 

fokuserat på att tillhandahålla den utsatta samtalsstöd och den enskilde olika former av 

insatser för att ändra personens normbrytande beteende, detta med syfte att upprätthålla 

den sociala ordningen. Det är utifrån intervjupersonernas utsagor inte mycket som 

pekar på att arbetet som bedrivs på den berörda socialtjänsten är ämnat att få till en 

kollektiv förändring i frågan, t.ex. förändra synen på våld i nära relationer, 

jämställdhetsarbete eller dylikt. Utan arbetet inriktar sig i huvudsak på att hjälpa den 

enskilda individen där denne är för tillfället. 

 

Intervjupersonernas svar är å ena sidan väldigt diskursiva i och med att de pratar utifrån 

det “gamla paradigmet”, d.v.s. om kvinnor som utsatta och män som utövare. Men å 

andra sidan så är det genomgående att de vill vara inkluderande och öppna för att det 

skulle kunna vara tvärtom. Detta skulle kunna tyda på att de är influerade av det nya 

paradigmet. Män är enligt, det som Mattsson (2011) kallar det gamla paradigmet, de 

som slår och kvinnorna är de som blir slagna. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

att de tjänster socialtjänsten erbjuder utsatta hittills har fokuserat på kvinnor. Detsamma 

gäller i fallet med våldsutövaren, kvinnor är enligt det gamla paradigmet inte de som 

utövar våld och utifrån detta så är det inte förvånande att intervjupersonerna inte “letar” 

efter de tecknen hos de kvinnor som de träffar. Skulle intervjupersonerna varit mer 

influerade av det nya paradigmet, alternativt haft som rutin att fråga alla klienter 

angående våld, skulle man kunna tänka sig att fler våldsutövande och våldsutsatta 

kvinnor och män fick hjälp. Chang et al. (2005) menar att utsatta kvinnor i flera studier 

ansåg att screening, d.v.s. att ställa frågor om våld, var ett bra verktyg som kunde 

användas för att öka medvetenheten i frågan och att frågorna borde ställas av rutin. 

Resultatet i Socialstyrelsens projekt “screening om våld mot kvinnor” (2002) visar på att 

utsatta kvinnor samt yrkesutövande inom andra former av människobehandlande 

organisationer anser att screening borde vara rutin på arbetsplatser, samt att screeningen 

kan hjälpa utsatta kvinnor att få hjälp och stöd. Det projekt som Socialstyrelsen (2002) 

genomförde utgick från barnmorske- och ungdomsmottagningar men det är rimligt att 

anta att resultatet är applicerbart även på andra verksamheter där de anställda möter 

våldsutsatta personer, t.ex. socialtjänst. 



 

34 

 

6.5.2 Vilka svårigheter och vilka möjligheter uppfattar socialarbetarna att 

det finns? 

Det framkom under intervjuerna att socialarbetarna ansåg att motivationen hos den som 

är utsatt och hos våldsutövaren är en svårighet i arbetet. Ett sätt att förstå detta är att 

svårigheten ligger i att inte kunna hjälpa den utsatta personen då det krävs motivation 

för att denne ska kunna förändra sin livssituation. Enligt Payne (2008) skapas de 

yrkesmässiga förväntningarna på vad en socialarbetare är i mötet mellan socialarbetare 

och klienter, kan då socialarbetaren inte leva upp till dessa förväntningar är det rimligt 

att anta att detta väcker viss frustration hos vederbörande. Detta utifrån antagandet att 

förväntningarna är att socialarbetaren på något sätt ska hjälpa och tillhandahålla de 

tjänster som finns att tillgå för de klienter som antingen utsatts eller utsatt någon för 

våld i nära relationer. En förklaring till varför en våldsutsatt inte är motiverad för 

förändringsarbete skulle rimligtvis kunna förklaras utifrån normaliseringsprocessen. I 

och med normaliseringsprocessen har våldet för den utsatta blivit något normalt och 

gränserna för vad som är oacceptabelt har flyttats fram både för den våldsutsatta och 

den våldsutövande parten (Lundgren et al., 2000). Isdal (2001) menar att en av de 

viktigaste uppgifterna för de som möter utsatta personer är att avnormalisera våldet och 

att observatörer bör ta ställning mot våldet. Det är rimligt att anta att i det tillfälle den 

utsatta får hjälp att förstå att våldet är fel så ökar också dennes motivation till 

förändring. Vidare menar Isdal (2001) att det är viktigt att kalla våld för våld och att 

språket kan betyda mycket för upplevelse och känsla. När våldet genom ord 

bagatelliseras eller omformuleras för att neutralisera upplevelser så tar detta udden av 

den utsattas upplevelse.  Det är inte ovanligt att våldet omformuleras eller bagatelliseras 

genom de ord som används för att beskriva det. Chang et al. (2005) menar att det i flera 

studier framgår att kvinnorna uppskattade att få bekräftelse och försäkran om att våldet 

inte varit deras fel. Vidare framkom det att även de kvinnor som var ovilliga att prata 

om våldet uppskattade att frågorna ställdes, då detta kunde hjälpa kvinnorna att komma 

ur sin förnekelse och isolering. Det är rimligt att anta att socialarbetaren, vid möten med 

utsatta, genom att ta ställning mot våldet och att definiera våld som just våld och inte 

bagatellisera det ökar den utsattas inneboende möjligheter för lärande och uppror (Isdal, 

2001). 
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Kommunens arbete 

Då undersökningen är gjord på en liten kommun som har begränsade resurser och hög 

personalomsättning är det troligt att detta leder till att socialarbetarna där arbetar under 

stress och har en hög arbetsbelastning. Socialtjänsten i den utvalda kommunen är 

uppbyggd utifrån olika specialiserade enheter där var och en sköter sitt område och de 

måste således förlita sig på att andra gör sitt arbete inom andra områden. I Ekströms 

(2016) avhandling framkommer att specialisering kan göra att socialarbetarna tappar 

helhetsperspektivet. Att socialtjänsten har valt att ha specialiserade avdelningar kan 

även få konsekvenser för den våldsutsatta kvinnan som söker hjälp (ibid.). Det är rimligt 

att anta att en våldsutsatt person inte söker hjälp om det är alltför krångligt och för 

många kontakter med olika enheter inom socialtjänsten. När det kommer till arbetet på 

den studerade verksamheten så är det även ett rimligt antagande att den tidigare nämnda 

våld i nära relationer - gruppen är en produkt konstruerad utifrån bristande samarbete 

och helhetsgrepp, samt att den expert inom ämnet anställdes då det fanns ett 

kompetensmässigt hål att fylla. Utifrån att socialarbetarna ofta skickade vidare den 

utsatta till den i deras tycke mer lämpliga enheten eller hänvisade till någon annan aktör, 

är vår tolkning att det föreligger en risk för att den utsatta personen “informeras bort” 

eller att denne p.g.a. att det blir för många kontakter istället väljer att inte söka hjälp 

alls. Ekström (2016) menar att kvaliteten på socialtjänstens arbete påverkas utifrån hur 

den är organiserad och att en socialtjänst som har nära samarbete mellan enheterna eller 

där allt stöd är samlat inom samma enhet skiljer sig från en socialtjänst som fokuserar 

på formella utredningar och myndighetsutövning. 

 

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan det tolkas som att det fanns tydliga 

behovsområden när det kom till rutiner och styrdokument. Å ena sidan behöver 

socialarbetarna få kunskap angående var dessa återfinns men å andra sidan behöver 

styrdokumenten och rutinerna uppdateras. Utifrån detta så kan man anta att personalens 

arbets- och förhållningssätt knappast skulle ha gynnats av att de fick ta del av föråldrade 

rutiner och styrdokument, detta då det sociala arbetet och våldsdefinitionen hela tiden 

förändras utifrån att de båda är sociala konstruktioner. För att arbetet ska bli enhetligt 

och socialarbetarna ska känna sig trygga, behöver styrdokument och rutiner ses över 

regelbundet för att inte bli inaktuella i förhållande till nyare rön och forskning. Utifrån 

hur hemsidan är formulerad i jämförelse med hur socialarbetarna uttrycker sig, är vår 
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tolkning, att det verkar finnas en diskrepans mellan socialarbetarna och verksamheten 

som helhet. Vilken blir synlig i och med att hemsidan genomsyras av att vara 

inkluderande i linje med det nya paradigmet, medan socialarbetarnas utsagor är mer i 

linje med det gamla (jfr. Mattsson, 2011). Utifrån detta är vår tolkning att socialtjänsten 

skulle kunna tjäna på om även socialarbetarna speglade den mer inkluderande 

inställningen till våld i nära relationer. 

 

Gamla och nya paradigm 

Enligt Ekström (2016) rekommenderas de som arbetar med våldsutsatta vuxna ha 

socionomexamen. Dock menar Ekström att detta borde anses vara ett lågt krav utifrån 

hur lite utbildning inom våld som ingår i socionomutbildningen. Det är troligt att detta 

lågt ställda krav resulterar i bristfälliga kunskaper om våld i nära relationer hos 

socialarbetare trots socionomutbildning. Det är utifrån detta rimligt att anta att 

regeringens initiativ till att införa obligatoriska moment angående våld i nära relationer 

inom vissa högskoleutbildningar är något som är sprunget ur detta lågt ställda krav. 

 Detta är utifrån vår tolkning ett exempel på att socialt arbete är reflexivt (jfr. Payne, 

2008). 

 

Det är rimligt att anta att det faktum att personalen arbetar utifrån sin magkänsla och att 

deras förförståelse för fenomenet är avgörande för huruvida en person får hjälp eller inte 

resulterar i att färre personer, av båda könen, men i huvudsak män inte upptäcks. Det 

finns normativa förväntningar i samhället på vad som är maskulint och vad som är 

feminint och utifrån att kön är något som enligt Piuva & Karlsson (2012) är socialt 

konstruerat så är det något som kan förändras under tid. Enligt Kullberg & Skillmark 

(2016) finns det studier som visar på att vi är på väg mot en mer inkluderande 

maskulinitet. Trots detta så hyser män i dagsläget många gånger en rädsla för att 

kontakta socialtjänsten, en rädsla att bli förnedrade och förlöjligade (Barber, 2008) som, 

om man ska tro Proba rapport (2017) är befogad då bemötandet från omsorgsapparaten 

många gånger är bristfälligt, negligerande och kränkande. Det är rimligt att anta att män 

med anledning av denna rädsla inte söker hjälp. En ytterligare förklaring skulle kunna 

vara att de har anammat en idealiserad bild av maskulinitet som gör att de inte vill 

framstå som svaga eller att visa sig sårbara, attribut som vanligtvis är förknippade med 

femininitet (Kullberg & Skillmark, 2016).  Det framkommer i Kullberg & Skillmarks 
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(2016) artikel att det förekommer förutfattade meningar med anledning av kön bland 

professionella hjälpare. Genom att ställa frågor som rutin skulle man komma förbi den 

socialt konstruerade förförståelsen, utifrån det gamla paradigmet, som 

intervjupersonerna ger uttryck för samt könsnormer och fler skulle således få hjälp. 

Dock är denna förförståelse inte förvånande då det är helt i enlighet med den rådande 

diskursen att män inte pratas om eller förstås som utsatta när det kommer till våld i nära 

relationer. Som Barber (2008) nämnde så kan den snedfördelade forskningen resultera i 

att både socialarbetare och studenter inte är medvetna om vilka problem som kan drabba 

heterosexuella män. Det är rimligt att anta att kontinuerlig utbildning inom området 

skulle avhjälpa detta då det tillkommit nya perspektiv på problemet och även resulterat i 

det som Mattson (2011) kallar det nya paradigmet. Ett rimligt antagande är att det är 

problematiskt att det är upp till den enskilde socialarbetarens tolkning vad en utsatt 

person behöver hjälp med och vilket behov som denne har. Män tenderar generellt att få 

mer praktisk hjälp än känslomässigt stöd och detta är något som ligger i linje med den 

normativa bilden av maskulinitet (Kullberg & Skillmark, 2016). 

 

Utifrån vad som finns att läsa på kommunens hemsida kan vi konstatera att kommunen 

uttrycker sig mer könsneutralt där än vad intervjupersonerna gör vid intervjuerna. Det 

verkar som att verksamheten på organisationsnivå är mer i linje med det nya paradigmet 

än de som mer eller mindre dagligen möter klienter. Dock är kommunens handboks 

inriktning och titel (som vi valt att inte avslöja p.g.a. anonymitetsskäl) i linje med den 

rådande diskursen för hur man talar och förstår fenomenet våld i nära relationer. 

Kvinnor är de utsatta och män är utövare. Utifrån att detta är den aktuella handboken för 

just denna socialtjänst så är det kanske inte förvånande att socialarbetarna har det 

synsätt som de har. Vår tolkning, utifrån intervjupersonerna utsagor, är att de som 

arbetar på IFO inom socialtjänsten skulle kunna ha nytta av kontinuerliga utbildningar 

och uppdateringar inom ämnet. 

 

6.5.3 Konstruktion pågår – En sammanfattning 

Att det finns flera konkurrerande paradigm tyder på att våld i nära relationer som 

fenomen är ett ämne under konstruktion och således även det sociala arbetet med det. 

Möjligt att det går att tala om den paradigmatiska klyvningen som Winstok (2011) 

skriver om. En klyvning mellan ett feministiskt paradigm med fokus på genus där 
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strukturer och könsmaktsordningar är viktiga och ett annat paradigm där kön i sig bara 

är en variabel bland många. Corbally et al. (2016) talar om ett mer inkluderande 

paradigm och ett exempel på detta skulle t.ex. kunna vara benämningen på fenomenet 

som Ekström (2016) tar upp i sin avhandling, att det från att ha talats om som mäns våld 

mot kvinnor nu talas om som våld i nära relationer. 

 

Att: “Regeringen avser införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer i utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta 

kvinnor och barn” (Regeringen, 2017), är utifrån vår tolkning ett exempel på hur den 

rådande diskursen upprätthålls och stärks från den politiska - sociala - ideologiska 

arenan (Payne, 2008). Ett sätt att förstå regeringens beslut att införa en obligatorisk 

utbildning i frågan är att socialarbetare - klienter och organisationskontexten är reflexiv, 

d.v.s. att de påverkar varandra. Det finns ett behov av mer kunskap om våld i nära 

relationer bland socialarbetarna som behöver täckas och utifrån detta behov konstrueras 

nya lösningar på en politisk nivå. Det är rimligt att anta att en anledning till detta är att 

socialarbetarna har fått fler klienter med denna problematik och att de inte kan motsvara 

förväntningarna som finns på dem i sin yrkesroll som socialarbetare då de inte anser sig 

ha nog kunskap att hantera frågan. Utifrån att frågan är komplex och att det enligt 

intervjupersonerna behövs kunskap och utbildning i ämnet, är det rimligt att anta att 

denna våld i nära relationer - gruppen som kommunens socialtjänst håller på att arbetar 

fram, samt ambitionen att anställa en specialistsocionom, är ett resultat av att de fått 

högre volymer av personer som behöver hjälp med just detta. Socialtjänstens arbete 

konstrueras utifrån det behov som behöver täckas i samhället av klienterna. Detta är ett 

exempel på när klienterna påverkar den officiella - professionella arenan (Payne, 2008). 

Socialtjänsten behöver, utifrån större efterfrågan från klienter, ändra sina riktlinjer och 

sitt praktiska arbete med fenomenet (ibid.). Intervjupersonerna gav alla uttryck för den 

inom våld i nära relationer rådande diskursen, alla intervjupersoner pratade om att våld i 

nära relationer i huvudsak är något som drabbar kvinnor och att män är utövare. Ett sätt 

att förstå detta förhållningssätt är att socialarbetarna nästan uteslutande hade erfarenhet 

av kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer och utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv så är det som tidigare nämnts utifrån efterfrågan 

som arbetet formas (ibid.) 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken typ av socialt arbete som 

socialtjänsten bedriver när det kommer till våld i nära relationer. Samtliga 

intervjupersoner hade liknande syn på fenomenet men utifrån vårt resultat så framträder 

en otydlighet inom socialtjänsten gällande hur arbetet ska bedrivas. Det råder vad vi kan 

se inga oklarheter när det kommer till riktlinjerna från Socialstyrelsen och direktiven 

från politiskt håll men att sedan implementera dessa på den enskilda organisationen ter 

sig svårare. Socialarbetarna upplevs väl införstådda i att våld i nära relationer inte är 

något ovanligt förekommande och samtliga intervjupersoner beskriver att de kommit i 

kontakt med fenomenet. Däremot så upplever vi det som att verksamheten behöver 

fokusera mer på att implementera rutinerna i verksamheten och få ut arbetssättet till 

personalen. De flesta av intervjupersonerna uppger att de är medvetna om att rutiner 

finns men ingen verkar egentligen veta vad som står i dem. Det är rimligt att anta att de 

tidigare rutiner som var befästa hos personalen som arbetade inom IFO vid ett tillfälle 

inte var befästa hos de som var nyare på arbetsplatsen. Detta skulle kunna bero på att 

den berörda socialtjänsten ansåg sig ha en bra rutin och ett bra arbetssätt när det 

kommer till våld i nära relationer och att det successivt blivit sämre i och med att folk 

lämnat IFO och nya tillkommit. Först på senare tid verkar problemet ha kommit upp till 

ytan och krävt någon form av åtgärd, vilket ger oss bilden av att arbetet är under 

förändring. 

 

Socialarbetarnas varierande kunskap inom området upplevde vi speglade deras 

förförståelse om våldsutsatta och våldsutövare. Då förförståelsen hos de intervjuade såg 

olika ut så kan man vidare anta att de har olika förutsättningar för att upptäcka tecken 

för utsatthet. Den osäkerhet som intervjupersonerna uttryckte verkade göra att de gärna 

lämnade ifrån sig ärenden till den person som de ansåg hade detta område som sina 

arbetsuppgifter. Intervjupersonerna nämnde den höga personalomsättningen som ett 

problem utifrån att detta skapade kunskapsluckor.  Att förförståelsen dessutom 

kombineras med den enskildes magkänsla skulle kunna innebära att utsatta människor 

som inte innefattas i den rådande diskursen om vem som blir utsatt inte heller 

uppmärksammas.   
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Majoriteten av intervjupersonerna verkade uppskatta att ha en person som de kunde 

använda sig av och vända sig till när det kommer till den här frågan, däremot så kan 

man argumentera att det på en organisatorisk nivå är sårbart att endast ha en person som 

är ansvarig för dessa frågor. Om denne slutar eller av annan anledning inte är på arbetet, 

kan det bli en prekär situation då intervjupersonerna vi träffade inte ansåg sig ha 

tillräcklig utbildning eller kompetens att hantera dessa ärenden. Det är inte orimligt att 

anta att fler på den berörda socialtjänsten upplever detsamma. Ett steg i rätt riktning är 

den internutbildning som nyligen hållits för samtlig personal inom IFO och vår 

uppfattning är att det är av största intresse för både klienter och socialtjänst att (helst) all 

personal får regelbunden fortbildning i ämnet. Detta för att, vid behov, kunna agera 

korrekt och även fånga upp de personer som utsatts för våld i nära relationer. Att enbart 

göra punktinsatser med utbildning inom aktuella områden utan att kontinuerligt följa 

upp utbildningarna riskerar annars att göra verksamheten känslig för 

personalomsättningar, vilket socialtjänsten tidigare fått erfara. 

                                                     

Ett effektivare arbete  

För att kunna fånga upp fler personer som utsatts för våld i nära relationer är det rimligt 

att anta att de som arbetar på socialtjänsten skulle ha bättre förutsättningar om de hade 

som rutin att ställa dessa frågor till alla klienter. På samma sätt som många 

mödravårdscentraler gör med sina patienter. Att ställa frågorna till alla skulle troligtvis 

hjälpa till att motverka att en utsatt person känner sig utpekad om denne försäkras om 

att frågorna ställs av rutin, detta skulle också hjälpa till att fånga upp de våldsutsatta 

männen. Att statistiken angående män och kvinnors våldsutövande/utsatthet är olika 

beroende på vilken studie som studeras tyder på att olika forskning ger olika resultat 

och att den är beroende av när och vart den är genomförd. När det kommer till att män i 

lägre utsträckning söker hjälp än kvinnor och att det därför skulle kunna vara svårt att 

fånga upp dessa, så finns det saker som pekar på att yngre män är på väg mot en mer 

inkluderande maskulinitet (Kullberg & Skillmark, 2016). Detta skulle då innebära att 

fler män i framtiden som en naturligt följd av detta kommer söka hjälp i de fall de blivit 

utsatta för våld i nära relationer. En naturlig utveckling vore att socialtjänsten i och med 

ett ökat behov således anpassade sina rutiner och insatser till att vara mer inkluderande 

och omfattande. Att personal själv uppmärksammat andra arbetssätt utifrån 

framgångsfaktorer, t.ex. låga trösklar in och anonymitet eller en samverkansgrupp inom 
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länet, upplever vi är en reaktion på att de är medvetna om att det finns 

förbättringsområden och har en ambition till att effektivisera sitt arbete inom området. 

Dock finns det begränsningar för vad den enskilde socialsekreteraren kan göra för att 

påverka organisationen i stort. Att det finns bra idéer på “golvet” betyder inte att det är 

något som kommer anammas från högre ort. Vi anser att de enskilda socialarbetarna 

borde ha mer att säga till om när det kommer till arbetet med våld i nära relationer då 

det är dessa som möter både våldsutsatta och våldsutövare. 

 

Sociala konstruktioner och förväntningar  

Utifrån resultatet kan vi se att det i teorin inte skulle vara någon skillnad avseende 

stödet eller insatserna som erbjuds utifrån den utsattas eller våldsutövarens kön, dock är 

vårt intryck att det i praktiken ändå är skillnad utifrån att de insatser som finns till buds 

skiljer sig åt mellan kvinnor och män, t.ex. skyddat boende är mer begränsat för utsatta 

män. Att de stöd och de insatser den berörda socialtjänsten i huvudsak erbjöd var 

stödsamtal, skyddat boende samt gruppbehandling i form av ATV för våldsutövare kan 

ses som ett svar på de behov som finns hos klienterna och att dessa är välfungerande 

och välbeprövade. 

Utifrån de socialt konstruerade förväntningarna på män och kvinnor är en tolkning att 

mäns utsatthet i våld i nära relationer inte tas på lika stort allvar som kvinnors. Dessa 

förväntningar från samhället i allmänhet, och i detta fall socialarbetare i synnerhet, finns 

det kanske skäl till att män inte söker hjälp i lika stor utsträckning som kvinnor. Att män 

som utsatts för våld i nära relationer inte söker hjälp i lika stor utsträckning resulterar i 

att socialt arbete inte konstrueras efter dem. Detta kan upplevas som ett moment 22, om 

männen kom över sin rädsla och sökte hjälp skulle det finnas mer hjälp att få, men 

eftersom de inte söker hjälp finns det ett dåligt utbud av stöd och insatser för dem. 

Kvinnor, som enligt flera studier, söker hjälp oftare har också ett större utbud av 

tjänster, insatser och hjälp att nyttja och utifrån det som framkom vid våra intervjuer 

förväntades de också söka hjälp i större utsträckning än män. Utifrån detta är det kanske 

inte så långsökt att det skulle kunna vara en självuppfyllande profetia som Kullberg och 

Skillmark (2016) är inne på. 

Ovan nämnda skulle kunna vara ett exempel på det Payne (2008) tar upp, att klienterna 

kan påverka den officiella - professionella arenan och den arenan där vi finner klient – 
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socialarbetare – sociala myndigheter. Den officiella - professionella genom att i större 

grupp uppsöka den sociala myndigheten och kräva dess tjänster och klient – 

socialarbetare - sociala myndigheter på så vis att socialarbetarna genom att deras 

yrkesmässiga förväntningar förändras och konstrueras om vid mötet med nya typer av 

klienter. Dessutom behöver det sociala arbetets art förändras och i och med detta även 

teorin för socialt arbete (ibid.). Det är rimligt att anta att en anledning till att ett nyare 

synsätt på fenomenet har uppkommit är att det i flera undersökningar framkommit att 

det finns en könssymmetri (bl.a. BRÅ). I och med detta behöver socialarbetarnas roll 

och socialt arbete förändras och så även teorin för det (Payne, 2008). Processen som gör 

någon till klient är i sig socialt konstruerad då den bygger på allmänna uppfattningar om 

vad socialt arbete är. Klientskapet kan enligt Payne förknippas med särskilda grupper av 

människor, detta kan vara utifrån t.ex. samhällsklass. I det här fallet tycks den speciella 

gruppen klienter vara förknippad med i huvudsak kvinnor.  

 

Utifrån den rådande diskursen är det troligt att män inte får frågor om deras utsatthet i 

lika stor utsträckning. Det är tydligt, både utifrån tidigare forskning och från de 

intervjuer som genomfördes under studien, att män som våldsutsatta inte är något som 

ingår i personalens förförståelse och heller inte är något som är forskat på i tillräckligt 

stor utsträckning. Hade detta ämne fått mer vetenskapligt intresse skulle detta rimligtvis 

påverkat den arena som Payne (2008) benämner som den politiska – sociala – 

ideologiska arenan och det i sin tur hade påverkat den arena som innefattar klient - 

socialarbetare - sociala myndigheter och således också socialarbetarnas syn på 

fenomenet våld i nära relationer. Den rådande diskursen kring män som våldsutövare 

och kvinnan som den utsatta blir även tydlig om man tittar på i huvudsak svensk 

forskning, (t.ex. Ekström, 2016; Lundgren et al., 2001). Utifrån syftet med 

studierna/undersökningarna blir det naturligt att fokusera på mäns våld mot kvinnor 

eller kvinnors utsatthet men det ger ändå i vårt tycke en sned bild av fenomenet våld i 

nära relationer. Förutom bristen på utbildning och det dominerande sättet att tala och 

tänka om våld finns det även tecken på att det pågår en konstruktion av arbetet inom 

området. Den rådande diskursen, alternativa paradigm tillsammans med den pågående 

konstruktionen tänker vi skulle kunna ses som en del i förklaringen till den otydlighet 

som reglerar socialtjänstens arbete när det kommer till våld i nära relationer. Vår 
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slutsats blir således att arbetet med våld i nära relationer är något som är under 

konstruktion. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Genom vår litteraturöversikt så har det blivit tydligt för oss att det inte finns så mycket 

forskning kring andra våldsutövare än män, samt andra utsatta än kvinnor när det 

kommer till våld i nära relationer. Den internationella forskningen upplever vi ligger lite 

före den svenska, men även den fokuserar till största delen på män som utövare och 

kvinnor som utsatta. Vår studie visar på att även om den rådande diskursen utgår från 

att det är mäns våld mot kvinnor, så visar den också på att den sociala konstruktionen av 

fenomenet våld i nära relationer är under förändring och något som pågår. Detta är 

därför viktiga områden som det behövs forskas mer inom då människor annars riskerar 

att fara illa på grund av att socialtjänsten inte uppmärksammar eller frågar om 

missförhållanden. 

 

7.2 Avslutande ord 

I denna studie hade vi för avsikt att undersöka hur man arbetar med våld i nära 

relationer inom socialtjänsten. Ämnet är intressant och mångfacetterat och att 

genomföra denna studie har ökat vår medvetenhet både när det kommer till ämnet våld i 

nära relationer och gällande hur komplext socialtjänstens arbete med frågan är. Under 

studiens gång blev det allt mer tydligt att den berörda socialtjänsten var i behov av 

tydligare riktlinjer men utifrån intervjuerna är vi övertygade om att de bedriver ett bra 

arbete inom området. Vi ser det som positivt att området uppmärksammats och nu är 

under uppbyggnad. Vidare upplever vi att det är ett steg i rätt riktning att Regeringen 

vill införa obligatoriska moment i ämnet då vi tror att detta kommer främja arbetet med 

våld i nära relationer. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Informera om forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet 

 

Syfte och frågeställningar som ska besvaras: 

 

Syfte: 

Syftet är att undersöka vilken typ av socialt arbete som socialtjänsten bedriver när det 

gäller våld i nära relationer. 

 

Frågeställningar: 

 Vilket stöd och vilka insatser har socialtjänsten att erbjuda utsatta samt 

våldsutövare inom våld i nära relationer? 

 Vilka hinder och vilka möjligheter uppfattar socialarbetarna att det finns när det 

kommer till socialtjänstens arbete med våld i nära relation? 

 Är det någon skillnad på stöd och/eller insatser beroende på personens kön? 

 

Frågor: 

Introduktion: 

1. Vad är din roll? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Har du fått någon vidareutbildning i ämnet “våld i nära relationer” utifrån den 

roll du har? 

5. Hur länge har du arbetat med detta? 

 

Informantens förförståelse 

6.      Vad betyder begreppet våld i nära relationer för dig/er? 

7.      Vad tänker du när du hör ordet offer/utsatt när det kommer till våld i nära 

relationer? 

8.      Vad tänker du när du hör ordet våldsutövaren är det kommer till våld i nära 

relationer? 

9.       Egna erfarenheter med arbetet inom våld i nära relationer? 
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Kommunens/socialtjänstens/socialarbetarens arbete 

10.  Vilka lagar och riktlinjer arbetar ni efter? 

11.  Hur arbetar ni med våld i nära relationer? 

12.  Arbetar ni något förebyggande med våld i nära relationer? 

13.  Vad behövs för att ni ska misstänka att någon utsätts för våld i nära relationer? 

14.  Hur går ni tillväga om ni misstänker att någon är utsatt för våld i nära relationer? 

15.  Känner du att du har fått adekvat/tillräcklig utbildning i ämnet? 

 

Arbete med utsatta 

16.  Vilket stöd och vilken hjälp finns att få för kvinnor som är utsatta? 

17.  Vilket stöd och vilken hjälp finns att få för män som är utsatta? 

18.  Skiljer sig arbetet och stödet åt beroende på om den utsatta är kvinna eller man? 

19.  Vilka svårigheter finns det när det kommer till att arbeta med utsatta? 

 

Arbete med våldsutövare 

20.  Vilka insatser finns att få för kvinnor som är våldsutövare? 

21.  Vilka insatser finns att få för män som är våldsutövare? 

22.  Skiljer sig arbetet och insatserna åt beroende på om våldsutövaren är kvinna eller 

man? 

23.  Vilka svårigheter finns det när det kommer till att arbeta med våldsutövare? 

 

Avslutning 

24.  Vilka hinder uppfattar du att det finns när det kommer till socialtjänstens arbete 

med våld i nära relationer? 

25.  Vilka möjligheter uppfattar du att det finns när det kommer till socialtjänstens 

arbete med våld i nära relationer? 

26.  Vilka förbättringsområden ser du när det kommer till arbetet med våld i nära 

relationer? 

27.  Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Vill du delta i en studie om Våld i nära relationer? 

 

Denna studie riktar sig mot att undersöka hur personal vid socialtjänsten i Ljusdals 

kommun arbetar med våld i nära relationer. Utifrån att Regeringen (2017) i ett 

pressmeddelande meddelar att de avser att införa obligatoriska moment om mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer i utbildningar för de som kommer att träffa 

utsatta som yrkesverksamma, t.ex. socionomprogrammet, finner vi det intressant att 

undersöka vilken typ av socialt arbete som socialtjänsten bedriver när det gäller våld i  

nära relationer. 

 

Vi önskar att komma i kontakt med yrkesverksamma socialarbetare som arbetar inom 

Individ och familjeomsorgen i Ljusdals kommun. Detta för att se vilket stöd och vilka 

insatser socialtjänsten har att erbjuda utsatta och våldsutövare, samt vilka hinder och 

vilka möjligheter socialarbetarna uppfattar att det finns när det kommer till arbetet med  

våld i nära relationer.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till socionom 

vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april/maj 

2017. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av att arbeta med våld 

i nära relationer och beräknas ta cirka 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text. Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och 

förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och Du 

kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
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