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Abstract  

 
Conceptions about domestic violence – who are the victim, who are the 

perpetrator? 

 

The purpose of this study was to investigate the conceptions social worker, in various 

units, have of domestic violence, and how their capabilities can be affected by these 

beliefs. The purpose is answered by two focus group interviews with social workers in 

Social services. The result showed that men most often associated with the use of 

violence and women's vulnerability to violence. Men's violence is perceived more 

severe than women's violence and violence in same-sex intimate relationships, which 

were connected to gender stereotypes. Help for abused women according to the social 

workers expression is that she should leave the man, and as a social worker justify that 

action. It also emerged that aggressors do not want help and to motivate aggressors were 

not considered as important as to justify female victims. An important conclusion of the 

study was that the conceptions social worker has are important for the understanding of 

who are the victims and perpetrators, and the work with perpetrators of violence should 

emphasize and develops to improve. 
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Sammanfattning  
 

Studiens syfte var att undersöka vilka föreställningar om våld i nära relationer som 

socialsekreterare på olika enheter inom Socialtjänsten ger uttryck för samt hur deras 

handlingsutrymme kan tänkas påverkas av dessa föreställningar. Syftet besvarades 

genom två fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare inom Socialtjänsten. I resultatet 

framkom att män oftast förknippas med våldsutövande och kvinnor med våldsutsatthet.  

Mäns våld uppfattas allvarligare än kvinnors våld och våld i samkönade nära relationer 

vilket kopplades samman med könsstereotypa föreställningar. Hjälpen till våldsutsatta 

kvinnor uttrycks bestå i att hon ska lämna mannen och motiveras till detta. Det framkom 

också föreställningar om att våldsutövare inte vill ha hjälp och att motivera våldsutövare 

inte ansågs lika viktigt som att motivera kvinnliga offer. En viktig slutsats i studien har 

varit att de föreställningar Socialsekreterare bär på är betydelsefulla i förståelsen om 

vem som är offer respektive förövare samt att arbetet med våldsutövare bör lyftas och 

utvecklas för att förbättras. 
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1. Inledning 
 

En vanlig föreställning om våld i nära relationer är att män ses som våldsutövare och 

kvinnor som våldsoffer, denna bild är även den som fått störst utrymme i såväl 

forskning som media (Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK], 2009). De flesta 

studier som tar upp omfattningen av våld i nära relationer belyser mäns våld mot 

kvinnor även om det finns ett fåtal studier som studerar män som offer. Studiers 

sammanhang och på vilket sätt frågorna är formulerade har stor betydelse för olika 

studiers resultat (ibid.). Studier som undersöker våld eller brott visar att kvinnor oftare 

än män blir utsatta för våld i nära relationer, medan studier om konflikter som 

exempelvis trakasserier eller våld utanför relationen oftare drabbar män än kvinnor 

(ibid.). Socialstyrelsen (2014) redovisar siffror från två svenska undersökningar 

genomförda av NCK och Brottsförebyggande rådet (Brå) om män och kvinnors 

utsatthet för våld i nära relationer som presenterades under 2014. Brå:s undersökning 

visar att knappt 7 % av både kvinnor och män i Sverige utsattes för våld i en nära 

relation under 2012 vilket innefattade både psykisk och fysisk våld (ibid.). 

Socialstyrelsen skriver att båda undersökningarna från NCK och Brå visar att kvinnor i 

högre utsträckning än män utsätts för grövre och upprepat våld, Brå redovisar att cirka 

var femte person av Sveriges befolkning någon gång under sin livstid har utsatts för 

våld i en nära relation (ibid.).   

 

Det är betydelsefullt att belysa fler aspekter av fenomenet våld i nära relationer än 

enbart män som förövare och kvinnor som offer och på så sätt utmana de rådande 

föreställningar som finns i samhället (Kullberg, Skillmark, Herz, Fäldt & Wallroth, 

2012). Våld i nära relationer förekommer inte enbart i heterosexuella relationer utan 

även i samkönade relationer och då också mellan kvinnor (NCK, 2009). Ytterligare en 

aspekt är att män som offer genom tiderna inte har blivit tagna på allvar, våldet mot män 

har förminskats samt att männen har haft svårt att erkänna sin våldsutsatthet och därmed 

inte sökt hjälp i samma utsträckning som kvinnliga offer vilket medverkat till att de haft 

svårigheter att erbjudas stödinsatser (Kullberg et al., 2012). Detta bidrar till en större 

underrapportering ifrån männens sida hos Socialtjänsten samt inom vården och 

medverkar till den vedertagna bilden av kvinnan som offer och mannen som förövare 

(ibid.). Uppmärksamhet och rapportering kring kvinnan som offer är inte problematisk i 

sig men det får konsekvenser då andra grupper som exempelvis våldsutsatta män, 
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våldsutövande kvinnor och våld i samkönade relationer hamnar i skymundan (ibid.). 

Socialtjänsten är en av de yrkesprofessioner som kan möta alla parter i en relation där 

våld förekommer och socialsekreterarnas föreställningar har betydelse för hur de möter 

sina klienter (Herz, 2012).  

 

1.1 Bakgrund  

De första svenska studierna om mäns våld mot kvinnor gjordes på 1970-talet samtidigt 

som frågan väcktes i den svenska politiska debatten och de första kvinnojourerna 

inrättades i landet (Sveriges kommuner & Landsting [SKL], 2011). Tidigare hade 

frågan setts som en privat angelägenhet men under 1980-talet började mäns våld mot 

kvinnor ses som ett socialt problem som samhället skulle ta ett ansvar för (ibid.). 

Intresset och uppmärksamheten på politisk nivå gällande mäns våld mot kvinnor ökade 

under 1990-talet såväl nationellt som internationellt (ibid.). Olika ideella 

kvinnoorganisationer har under lång tid varit betydelsefulla då de tidigt 

uppmärksammade mäns våld mot kvinnor och erbjöd stödinsatser till kvinnorna.  

(Mattsson, 2013). Våld i nära relationer har successivt blivit en del av den politiska 

agendan och ansvaret för att ge utsatta kvinnor stöd är numera ålagt socialnämnden 

(ibid.). År 1997 ändrades Socialtjänstlagen och därmed fick socialnämnden ett större 

ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, resultatet av detta innebar 

att Socialtjänsten i större utsträckning skulle arbeta med våld i nära relationer (ibid.). 

Under lång tid har detta arbete inneburit ett kategoriserande av offer och förövare, dessa 

kategorier har på ett tydligt sätt kopplats till kön och separata verksamheter för 

våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män har utformats (Laanemets, Mattsson & 

Nordling, 2013). Efter lagändringen 1997 började Socialtjänsten alltmer arbeta med 

könsintegrerade verksamheter vilket innebär att ta emot kvinnor, män och barn i samma 

verksamhet och därmed inte separera män och kvinnor, vilket vanligen sker i ideella 

verksamheter (Mattsson, 2013). Könsseparerade verksamheter finns emellertid både 

inom ideella verksamheter, som kvinnojourer, och inom Socialtjänsten som exempelvis 

kvinnofridsenheten där insatserna riktar sig till kvinnor som offer. Detta tenderar att 

osynliggöra exempelvis våld i nära samkönade relationer, kvinnors våld mot män och 

män som offer (ibid.). Könsintegrerade verksamheter har en möjlighet att utmana 

kategoriseringarna mellan våldsoffer och våldsutövare samt mellan män och kvinnor. 

Detta genom att denna utformning av verksamheter tar emot alla parter i en 

våldsrelation och därmed blir kategorierna inte lika tydliga vilket kan medverka till att 
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individer lättare söker hjälp oavsett om de är män, kvinnor, offer eller förövare i såväl 

heterosexuella som homosexuella relationer (ibid.).  

 

Socialtjänstlagens insatser för individer som lever i en relation där våld förekommer 

förtydligades 2007 då lagen förändrades (Socialstyrelsen, 2011). Socialnämnden ska 

enligt Socialtjänstlagens paragraf om stöd till brottsoffer 5 kap. 11 paragrafen SoL 

inneha ett särskilt ansvar för stöd till kvinnor och barn som utsatts för eller bevittnat 

våld (ibid.). Socialnämnden har också har ett ansvar att enligt 4 kap. 1 paragrafen SoL 

erbjuda våldsutövare stöd och hjälp för sitt våldsamma beteende och beskriver att våld 

kan utövas av både män och kvinnor samt att även män kan vara våldsoffer (ibid.). 

Även om Socialtjänsten har ett större ansvar för kvinnor och barn som utsatts för eller 

bevittnat våld ska Socialtjänsten enligt Socialstyrelsens rekommendationer ha ett 

helhetsgrepp i arbetet med våld i nära relationer (ibid.). Ett helhetsgrepp innebär att 

Socialtjänsten ska erbjuda stöd och hjälp till samtliga parter som våldsutsatta, förövare 

och eventuellt barn som har bevittnat våld (ibid.).  

 

1.2 Problemformulering 

Enligt SOSFS 2014:4 bör all personal inom Socialtjänsten ”som arbetar med 

handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt 

socialtjänstlagen ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående.” 

(Socialstyrelsen, 2014, författarnas kursivering). Socialsekreterarna ska dessutom kunna 

omsätta denna kunskap i det praktiska arbetet på de olika enheterna för att kunna 

uppmärksamma våld (ibid.). I en handbok om våld framkommer att Socialtjänsten ska 

inta ett helhetsgrepp för att se till att samtliga parter i en relation där våld förekommer 

erbjuds den hjälp eller det stöd som samtliga individer är i behov av (Socialstyrelsen, 

2011). Samtidigt som detta helhetsgrepp ska beaktas ska socialsekreterare förhålla sig 

till Socialtjänstlagen 5kap 11§ som belyser socialnämndens särskilda ansvar för kvinnor 

och barn som utsatts för eller bevittnat våld (ibid.). Skrivningen i 5 kap 11§ SoL är inte 

könsneutral eftersom ett särskilt ansvar för kvinnor och barn betonas trots att även män 

kan vara offer och kvinnor våldsutövare. 

Trots lagar och riktlinjer inom organisationer som styr arbetet har socialsekreterare ett 

relativt brett handlingsutrymme som innefattar ett eget val att handla inom lagens och 

uppdragets ramar (Lipsky, 2010). Socialsekreterare påverkas av lagstiftning, samhällets 



 

4 

 

och organisationens normer men också de egna värderingarna och föreställningarna, 

vilket tillsammans får betydelse för hur klienter kategoriseras efter exempelvis man, 

kvinna, offer och förövare samt hur dessa kategorier beskrivs och förstås (Herz, 2012). 

Mot bakgrund av detta är det därför intressant att studera vilka föreställningar 

socialsekreterare uttrycker om våld i nära relationer, oavsett om de arbetar specialiserat 

med frågan eller inte. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar om våld i nära relationer som 

socialsekreterare på olika enheter inom Socialtjänsten ger uttryck för samt hur deras 

handlingsutrymme kan tänkas påverkas av dessa föreställningar. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka föreställningar om offer respektive förövare gällande våld i nära relationer 

ger socialsekreterarna uttryck för?  

- Vilken betydelse har dessa föreställningar för socialsekreterarnas 

handlingsutrymme och bemötande gentemot klienter?   

 

I denna studie kommer vi variera begreppet våld i nära relationer med följande begrepp: 

våldsrelation, i en relation där våld förekommer och relationsvåld. När vi i studien 

skriver socialsekreterare eller socialarbetare gör vi ingen skillnad på dessa, detsamma 

gäller våldsutövare och förövare samt våldsutsatta och offer.  

1.4 Relevans för socialt arbete 

Att belysa socialsekreterares föreställningar om våld i nära relationer kan vara av stor 

vikt för att uppmärksamma de underrapporterade grupper som förekommer i en 

våldsrelation. Föreställningarna påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme på ett 

omedvetet samt ett medvetet plan. Därmed tänker vi att vår studie har relevans för 

socialt arbete då föreställningar kan få konsekvenser för hur klienter kategoriseras och 

därmed hur den enskilda socialsekreteraren bemöter klienter. Vi finner också vår studie 

relevant för att synliggöra de möjligheter socialsekreterarna har till att utmana rådande 

föreställningar och eventuellt förändra dessa. Då socialtjänsten i arbetet med våld i nära 

relationer ansvarar för att inta ett helhetsgrepp är det av intresse att studera om 

socialsekreterares föreställningar korresponderar med helhetgreppet.  
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1.5 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är indelad i sex övergripande kapitel med rubriker och underrubriker. 

Det första kapitlet innehåller: inledning, bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, relevans för socialt arbete och avslutas med begreppsförklaringar. Det 

andra kapitlet består av: tidigare forskning som är av vikt för studien och delas in i 

följande teman: vilka är: olika perspektiv på våld, könets betydelse i det sociala arbetets 

praktik och föreställningar om offer och förövare. Detta kapitel avslutas med en 

sammanfattning av tidigare forskning. I kapitel tre presenteras de teoretiska 

utgångspunkter vi valt i examensarbetet samt dess relevans för studien. Det fjärde 

kapitlet innehåller vårt val av metod samt en kritisk diskussion om studiens 

trovärdighet, etiska ställningstaganden och avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 

fem presenterar vi vårt resultat av de empirisk insamlade materialet vilket vi genomför 

en analys av utifrån tidigare forskning och valda teoretisk utgångspunkter.  I det sjätte 

kapitlet lyfter, diskuterar och reflekterar vi över studiens resultat och analys utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt.   

 

1.6. Begreppsförklaringar 

1.6.1 Våld i nära relationer 

Begreppet våld i nära relationer åsyftar våld som förekommer mot eller av en 

närstående och där närstående innebär att den våldsutsatta har en nära relation till denne 

individ. Våld i nära relationer inkluderar våldsutsatta män, kvinnor och barn samt barn 

som bevittnat våld av och mot närstående. Våldet kan tas i uttryck genom fysiska, 

psykiska och sexuella övergrepp samt genom isolering från sociala nätverk som familj 

och vänner, ekonomisk utnyttjande och känslomässig utpressning (Socialstyrelsen, 

2014). När vi i studien skriver om våld i nära relationer avser vi det våld som ovan 

beskrivs av Socialstyrelsen.  

1.6.2 Brottsoffer och förövare 

Brå beskriver att det inte finns någon entydig bild av vem som definieras som ett 

brottsoffer och det finns ingen juridiskt innebörd i begreppet brottsoffer (Nääs, Carling 

& Fahlén, 2007) Om man däremot likställer begreppet brottsoffer med den juridiska 

termen målsägande (den utsatta) innebär detta att en individ utsätts för brott, 

kränkningar och/eller ekonomisk lidande (ibid.). FN: brottsdeklaration menar att ett 

brottsoffer blir till när en individ eller en grupp individer utsätts för fysiskt, psykiskt, 
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känslomässigt, ekonomiskt lidande eller ett förminskande av grundläggande mänskliga 

rättigheter (ibid.). Christie (2001) som utvecklat en teori om det idealiska offret och den 

idealiska gärningsmannen skriver att vara ett offer inte nödvändigtvis uppfattas lika för 

alla individer. Att definiera sig själv som ett offer beror på hur individen själv upplever 

sin situation, en del individer upplever sig inte som ett utsatt offer trots att samhället 

anser det medan andra kan se sig själv som offer i många olika livssituationer (ibid.). 

 

När vi i vår studie använder oss av termen offer syftar vi till Brå:s definition men 

eftersom vi i denna studie skriver om föreställningar kommer vi även beakta Christies 

ovan nämnda resonemang, att positionen som offer kan upplevas olika från individ till 

individ och därmed även förstås på olika sätt av omgivningen. Trots att vi inte kommer 

använda oss av Christies teori anser vi att hans resonemang ovan är viktigt att beakta i 

denna studie när man talar om termen våldsoffer.  

1.6.3 Föreställningar 

En föreställning/uppfattning innebär att varje individ enskilt tolkar situationer, 

händelser och fenomen utifrån hur de själva tänker, tror, tycker och uppfattar att något 

är (Lundh & Smedler, 2007). Föreställningar sker däremot inte utan påverkan av olika 

faktorer och sociala uppfattningar som finns runtomkring individen genom uppväxten, 

den sociala förståelsen är således till viss del är en produkt av samhället (Payne, 2008). 

Detta kan beskrivas som en cirkulär process där individer tar till sig dessa sociala 

uppfattningar och i samspel med varandra bidrar till att skapa sociala innebörder i 

samhället och de olika sociala sammanhang individen befinner (ibid.).  Då vi vill 

studera socialsekreterares föreställningar och dess betydelse gällande våld i nära 

relationer är det av vikt att förtydliga detta begrepp för att underlätta förståelsen för 

läsaren. 

1.6.4 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme skapas mellan en organisation och den yrkesverksamma (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Organisationens ramar och riktlinjer sätter gränser för 

den yrkesverksammas uppdrag samtidigt som den enskildes profession kan påverka 

organisationens ramar och riktlinjer (ibid.). Handlingsutrymmet ger exempelvis 

socialsekreteraren en möjlighet att aktivt handla och ta ställning till vad som är det bästa 

i de bedömningar och beslut denne ställs inför och ger utrymme för både tolkning och 

tillämpning, att utnyttja sitt handlingsutrymme eller inte är enskilda socialsekreterares 
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val och ansvar (ibid.). Handlingsutrymme är ett centralt begrepp i Michael Lipskys teori 

och kommer att utvecklas mer under teoriavsnittet och användas för att analysera 

resultatet. 

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning och kunskap om våld i nära relationer som 

knyter an till studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet delas in tre treman vilka är: 

olika perspektiv på våld, könets betydelse i det sociala arbetets praktik och 

föreställningar om offer och förövare. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

tidigare forskning samt hur detta knyter an och ska användas i studien.  

 

2.1 Olika perspektiv på våld 
 

Vi har valt att beskriva de dominerande perspektiven i våld i nära relationer som är 

könsmaktsperspektivet och det relationella perspektivet utifrån forskning. Dels för att 

dessa perspektiv har en stor betydelse för att förstå våld i nära relationer men också för 

att underlätta förståelsen i detta avsnitt samt avsnitten resultat och diskussion. 

 

Det strukturella könsmaktsperspektivet som myntades av professor Eva Lundgren, 

menar att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem som påverkas av 

den ojämna maktfördelningen som finns mellan män och kvinnor i samhället, där 

mannen har en högre position än kvinnan (Lundgren, Heimer, Westerstrand & 

Kalliokoski, 2001).  Centralt i detta perspektiv är normaliseringsprocessen där våldet 

kopplas ihop med föreställningar om kön och normer om det traditionella 

parförhållandet (ibid.). Normaliseringsprocessen innebär att kvinnan bryts ner av våldet 

samtidigt som våldsutövandet normaliseras för mannen och våldet blir för dem båda ett 

normalt inslag i vardagen (ibid.). Kvinnor ser sällan sig själva som offer vilket ingår i 

denna process, de ser våldet som något normalt och återkommande vilket kan göra det 

svårt för omgivningen att upptäcka våldet (ibid.). Lundgren (2004) menar att det finns 

antaganden i samhället som förbinder manlighet, makt och våld med varandra och som 

är accepterade i samhället. Mäns våld mot kvinnor kan ta sig i uttryck genom fysiskt 

våld, sexuella trakasserier och psykisk misshandel och handlar om att upprätthålla en 

överordnande position gentemot kvinnan (Lundgren et al., 2001). Över- och 

underordning mellan kvinnor och män handlar om att genus har betydelse för 
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fördelningen av makt i samhället (Kullberg, 2012). Män och kvinnor tillskrivs olika 

egenskaper vilka får betydelse för deras hierarkiska ställning i samhället (ibid.). Män är 

överordnade kvinnor i form av exempelvis högre ekonomisk status, allmänt högre 

positioner i samhället och i arbetslivet (ibid.). I Sverige har våld i nära relationer ofta 

förklarats genom könsmaktsperspektivet där våld i hemmet som utövas av män mot 

kvinnor speglas av den ojämna maktfördelningen som finns i samhället (Herz & 

Johansson, 2011). Mäns våld mot kvinnor uttrycker inte enbart männens överordning 

utan medverkar även till att återskapa denna överordning samt forma synen på manligt 

och kvinnligt (ibid.).  

 

Margareta Hydén (1995a) har varit kritisk mot könsmaktsperspektivet och har istället 

utvecklat det relationella perspektivet, vars utgångspunkt är att belysa hur våldet blir till 

genom en social process där våldet bör studeras i sin helhet, både i de individuella 

delarna och i det sociala sammanhang som våldet sker i. Detta ansåg Hydén saknas i 

könsmaktsteoretisk forskning om våld i nära relationer (ibid.). Samspelet mellan 

våldsutsatt och våldsutövare är således betydelsefull i den relationella förståelsen av 

våld, genom att ställa berörda parter i centrum och därmed inte enbart fokusera på offret 

finns möjlighet att hjälpa våldsoffret och samtidigt bekämpa våld i nära relationer på 

sikt (ibid.). Det relationella perspektivet utgår precis som könsmaktsperspektivet från ett 

feministiskt perspektiv men sammanförs också med det socialpsykologiska och lägger 

inte lika stor tyngdpunkt på kön utan mer på samspelet mellan berörda parter (Hydén, 

1995a; 1995b).  Våldet beskrivs starta som en konflikt i interaktion mellan man och 

kvinna, till en början har kvinnan möjlighet att ifrågasätta och agera vilket avtar när 

konflikten övergår i våldshandlingar mot kvinnan (ibid.). Mannens fysiska styrka kan 

begränsa kvinnan och göra henne till ett offer vilket försvårar kvinnans möjligheter att 

agera (ibid.). 

 

I Mattssons (2013) studie synliggörs det olika perspektivet på våld, studien bygger på 

en utvärdering som genomfördes på en socialtjänstbaserad enhet med inriktning på våld 

i nära relationer och utgår från semistrukturerade -, enskilda - och gruppintervjuer samt 

observationer av socialsekreterare. Syftet med studien var att undersöka hur 

socialsekreterare i en könsintegrerad verksamhet förhåller sig till olika perspektiv i 

arbetet med våld i nära relationer. Alla inom verksamheten var utbildade socionomer 

och arbetade efter det relationella perspektivet som var rådande på arbetsplatsen. De 
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fanns dock en ambivalens gällande hur våld kan förstås med hänsyn till dessa perspektiv 

och det gick även att urskilja skillnader mellan de kvinnliga och manliga 

socialarbetarnas syn på hur våld kan förstås (ibid.). De kvinnliga socialarbetarna kunde 

se vikten av könsmaktsperspektivet i arbetet medan männen mer konsekvent 

förespråkade det relationella perspektivet (ibid.). Resultatet visar att socialarbetarnas 

olika sätt att förhålla sig till dessa perspektiv påverkade att de i sin tur gjorde olika 

bedömningar i arbetet. Exempelvis ansåg de flesta kvinnliga socialarbetarna att en 

våldsutsatt kvinna bör lämna sin partner om våldet är grovt. Männen i personalgruppen 

förespråkade istället par-behandling och uttryckte att arbetet med enbart våldsoffer var 

ett gammalt paradigm (ibid.). Under observationer och intervjuer i studien talade 

personalen ofta om att män och kvinnor kan utöva och utsättas för våld men de nämnde 

inte att mäns våld i deras verksamhet i linje med vad forskning visar är 

överrepresenterat (ibid.). I resultatet framkommer att personalen i samtal om ”mäns våld 

mot kvinnor” istället talar om och lyfter fram denna problematik som ”mäns potentiella 

våldsutsatthet” då män kan ha varit utsatta som barn eller av en partner vilket kan vara 

en orsak till utövandet av våld. En slutsats som Mattsson drar utifrån detta är att mäns 

våldshandlingar och kvinnans utsatthet förminskas samtidigt som mäns utsatthet 

synliggörs (ibid.). Gemensamt för personalgruppen var att våld i nära relationer sågs 

som ett komplext socialt problem, de belyste vikten av att arbeta med samtliga parter i 

en relation där våld förekommer. Hela personalgruppen tog avstånd från att enbart 

arbeta med utsatta kvinnor och barn som många kvinnoorganisationer gör och 

Socialtjänsten tidigare gjort (ibid.). Socialsekreterarna i studien kritiserade det 

strukturella könsmaktsperspektivet och menade att detta ger upphov till alltför 

trångsynta tolkningar av kvinnor som våldsutsatta och män som våldsutövare (ibid.). 

 

Laanemets et al. (2013) studie utgår från material från två olika kvalitativa studier med 

socialarbetare. Den ena studien är utförd av Mattsson (2011) genom deltagande 

observationer, åtta individuella och fyra gruppintervjuer med personal som arbetar på en 

enhet inom Socialtjänsten med våld i nära relationer. Den andra studien är utförd av 

Nordling (2011) och innefattar verksamheter som arbetar med missbruks och 

beroendevård där 25 intervjuer med anställda inom Socialtjänsten och beroendevård 

utförts. Syftet med Laanemets el al. (2013) studie är att studera och problematisera hur 

kategorier används i det sociala arbetets praktik. I studien används två begrepp 

frikoppling och sammankoppling, det förstnämnda innebär att socialarbetaren frikopplar 
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sig själv, det enskilda arbetet och verksamheten från samhällets sätt att se på kön och 

etnicitet (ibid.). De menade att dessa maktstrukturer finns utanför deras verksamhet och 

i samhället på strukturell nivå men beaktade inte dessa i mötet med klienten (ibid.). I 

resultatet framkom att socialsekreterarna ansåg sig stå utanför dessa maktstrukturer 

genom att ta avstånd från föreställningar om kvinnor som våldsutsatta och män som 

förövare i nära relationer och inte kategorisera de klienter de möter (ibid.). 

Socialarbetarna förlitade sig på sin yrkesprofession och de metoder som används i 

arbetet, vilket de ansåg möjliggjorde att de kunde se bortom olika kategorier. De 

beskrev att de i sitt arbete hade förmågan att möta individen neutralt utan att bli 

påverkade av kategoriserande föreställningar om kvinnor och män i relationer där våld 

förekommer, vilket de även ansåg sig lyckas med (ibid.). De socialarbetare som 

ifrågasatte det frikopplande förhållningssättet menade att detta förhållningssätt riskerar 

att upprätthålla maktordningar som kvinnors och mäns över- och underordning och 

därmed även riskerar att osynliggöra kvinnors utsatthet och mäns våldsutövande (ibid.).  

 

Det andra förhållningssättet sammankoppling innebär att socialarbetaren pendlar mellan 

att se den enskilda individen och dess behov men samtidigt ser betydelsen av den 

strukturella maktförståelsen gällande exempelvis kön och etnicitet i samhället 

(Laanemets et al., 2013). De socialarbetare som använde ett sammankopplande 

förhållningssätt kunde kombinera en öppenhet för att både kvinnor och män kan utöva 

våld, förståelsen av ojämlikheter mellan kvinnor och män i samhället samt att mäns våld 

mot kvinnor är överrepresenterat (ibid.). Således kunde socialsekreterarna synliggöra 

män som förövare och offer men inte på bekostnad av kvinnors utsatthet (ibid.). I detta 

förhållningssätt ser socialarbetaren både sig själv och omgivningen som en del av den 

rådande maktstrukturen, de förlitade sig inte lika starkt på sin yrkesprofession i 

jämförelse med de socialsekreterare som använde ett frikopplande förhållningssätt 

(ibid.). De menade att yrkesrollen krävde ett ständigt arbete och framhöll vikten av att 

reflektera över samt arbeta med frågan om hur våldet påverkar dem eller inte (ibid.). En 

viktig slutsats enligt Laanemets et al. (2013) är att det sociala arbetet är en del utav 

maktordningen i samhället, detta innebär att det inte är möjligt för varken socialarbetare 

eller det sociala arbetets praktik att frikoppla sig från denna. Socialarbetarna kan utifrån 

sitt eget handlande ifrågasätta och utmana maktordningen i samhället vilket endast 

möjliggörs med ett sammankopplande förhållningssätt medan ett frikopplande 

förhållningssätt riskerar att återskapa och bortse från maktordningen (ibid.).  Att förstå 
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att människor har varierande levnadsvillkor, som exempelvis olika ekonomiska 

förutsättningar och sociala nätverk, utgör en möjlighet att se den makthierarki och 

ojämlikhet som finns i samhället mellan exempelvis könen (ibid.). Ett 

sammankopplande förhållningssätt kan bidra till att socialsekreterare i sitt arbete beaktar 

både individuella levnadsvillkor och maktordningar i samhället (ibid.). 

 

2.2 Könets betydelse i det sociala arbetets praktik 
 

Herz (2012) har utfört en diskursanalys och hans avhandling ”Från ideal till ideologi – 

konstruktioner av kön och etnicitet inom Socialtjänsten” studerar hur socialsekreterare 

med olika positioner på ett socialkontor förstår kön och etnicitet i samtal med klienter 

och i klientärenden. Studien bygger till största del på observationer av cirka 40 stycken 

gruppmöten där socialsekreterarna diskuterar klientärenden och/eller samtalar och 

samråder kring ärenden och klienter. Det har också genomförts 10 stycken 

semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare för en fördjupad kunskap om de 

verktyg och metoder som används i verksamheten. Socialsekreterarna i studien könar 

klienter genom att tillskriva kvinnor och män olika könsstereotypa egenskaper (ibid.). 

Män beskrivs exempelvis vara mer fysiskt starka, våldsamma, aggressiva och osociala 

samt i mindre behov av stöd vid sociala problem än kvinnor. Kvinnor beskrivs istället 

som svagare och mer omhändertagande i sitt sätt gentemot sin familj (ibid.). Dessa 

egenskaper blir tydliga när socialsekreterarna diskuterar våld i nära relationer då 

manlighet kopplas samman med aggressivitet, överaktivitet och impulsivitet. Om dessa 

egenskaper uppmärksammas hos exempelvis en våldsutövande kvinna sker en 

omskrivning för att anpassa beteendet till manliga och kvinnliga egenskaper (ibid.). 

Mäns och kvinnors våldsutövande skiljs då åt, mäns våld benämns vara aggressivare, 

hårdare och beskrivs kunna vara ett knytnävslag medan kvinnors våld anses mildare och 

kan bestå av att exempelvis kasta saker på sin partner (ibid.). Det uppstår svårigheter för 

socialsekreterarna i mötet med en våldsutsatt man då mannen som offer inte stämmer 

överens med de manliga egenskaperna som de ofta tillskrivs. På samma sätt som 

kvinnor inte stämmer överens med bilden som förövare stämmer inte heller män 

överens med bilden som offer (ibid.). Denna syn på kön i förhållande till offer och 

förövare är märkbar hos socialsekreterarna och för att kunna möta det omvända sker 

omskrivningar till specifika kvinnor och män. Den våldsutsatta mannen ses som 

gammal och svag och kvinnan som en viss typ av kvinna med psykopatiska drag (ibid.). 

En av Herz (2012) slutsatser är att föreställningar som knyter beteenden till manligt 
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eller kvinnligt kan påverka att exempelvis kvinnor som våldsutövare eller mäns som 

våldutsatta inte får den uppmärksamhet och de insatser som är nödvändiga. 

Socialsekreterare i studien har en ambition att behandla klienter lika oavsett 

könstillhörighet, det framkommer dock att kön har en central betydelse och påverkar 

hur de kategoriserar och bemöter klienter (ibid.). Kategoriseringar som kön har 

betydelse för hur det sociala arbetet bedrivs och är av stor vikt för att kunna utveckla 

och påverka insatser till utsatta grupper i samhället, samtidigt riskerar detta att låsa fast 

individer till vissa kategoriseringar (ibid.). 

 

2.3 Föreställningar om offer och förövare 
 

Den dominerande bilden av våld i nära relationer är mäns våld mot kvinnor, där mannen 

strävar efter makt och kontroll medan kvinnan är den utsatta (Herz, 2012). Detta blir 

tydligt när socialsekreterarna i Herzs studie samtalar om våld i nära relationer och 

beskriver kvinnor som det svaga, sårbara offret och männen som den kontrollerande 

våldsutövaren (ibid.). Dessa beskrivningar är återkommande i socialsekreterarnas samtal 

kring olika våldsärenden och bidrar till en gemensam bild av offer och förövare som 

även sprids mellan avdelningar på socialkontoret (ibid.). Kvinnan som offer ses befinna 

sig i en utsatt position och är i stort behov av insatser från Socialtjänsten medan mannen 

som förövare ofta utelämnas från både diskussioner och insatser (ibid.). En del av 

socialsekreterarna menar dock att även män kan vara offer och kvinnor förövare men 

uttrycker att manliga offer har svårt att söka hjälp hos Socialtjänsten då en våldsutsatt 

man inte stämmer överens med den dominerande bilden gällande våld i nära relationer 

(ibid.). I de fall där mannen inte ses som en förövare inom det sociala arbetets praktik 

och lagstiftning intar han en mer osynlig position (ibid.).  

 

I den amerikanska kvantitativa studien som också studerar bilden av offer och förövare 

genomförd av Seelau och Seelau (2005) visar forskarna att könsstereotypa 

föreställningar har betydelse för hur man ser på offer och förövare. Studien utfördes 

med hjälp av 192 psykologistuderande studenter som besvarat ett frågeformulär utifrån 

fiktiva fall om våld i nära relationer och i samtliga fall bytte forskarna kön på offer och 

förövare. I studien framkommer att undersökningspersonerna skattade våldsutsatta män 

lägre än våldsutsatta kvinnor, männen sågs mindre ömtåliga och betraktades inte vara i 

behov av insatser i samma utsträckning som våldsutsatta kvinnor (ibid.). Studien visar 

också att deltagarna i undersökningen ansåg att män som offer är mer ansvariga för 
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våldet än en utsatt kvinna samt att mannen i större utsträckning provocerat kvinnan till 

att utöva våld. Däremot anses en våldsutsatt kvinna sällan provocera fram en mans 

våldutövning då hans beteende stämmer överens med de könsstereotypa 

föreställningarna om män som dominanta och hotfulla (ibid.). I studien skattas mäns 

våldsutövande allvarligare än kvinnors våld och då även våld inom samkönade 

relationer. Trots att våld i samkönade relationer skattas mindre allvarligt ses det dock 

allvarligare om offret är en kvinna (ibid.).  Studien visar att insatser till kvinnliga offer 

är av stor vikt men däremot anses att våld i samkönade relationer samt kvinnors våld 

mot män kan lösas utan större insatser från samhället (ibid.). 

 

Ekström (2012) har studerat hur våldsutsatta kvinnor beskrivs i sex propositioner samt 

hur propositionernas diskussion om stöd och hjälp till utsatta kvinnor stämmer överens 

med dessa beskrivningar. I studien beskrivs hur de olika propositionerna motsäger 

varandra i beskrivningen av ett kvinnligt våldsoffer (ibid.). I kvinnofridspropositionen 

beskrivs hon kunna vara vem som helst medan en del andra propositioner beskriver 

kvinnan som beroende av sin man med brist på självkänsla och som saknar förmåga att 

lämna relationen utan utomstående hjälp (ibid.). Propositionerna lyfter fram särskilda 

riskgrupper av kvinnor som kan utsättas för våld som exempelvis missbrukare, 

funktionsnedsatta och kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld men tar inte hänsyn 

till socioekonomiska förhållanden som klass, arbetslöshet och fattigdom (ibid.). 

Beskrivningarna av kvinnan som våldsoffer i propositionerna är en del av en 

konstruktion och påverkar synen på hur mäns våld mot kvinnor ser ut och därmed 

bilden av offer och förövare (ibid.). Ekström för ett resonemang om betydelsen av hur 

kvinnors våldsutsatthet framställs och hur stöd och insatser därefter formas. När 

kvinnan inte känner igen sig i beskrivningarna av hur en våldsutsatt kvinna ”är” finns en 

risk att hon inte söker hjälp och således exkluderas från samhällets insatser (ibid.). På 

ett liknande sätt kan dessa beskrivningar bidra till att socialsekreterare, polis och andra 

yrkesverksamma inte upptäcker kvinnans utsatthet, trots att kvinnan vill ha hjälp förmår 

sig inte socialsekreterare att möta hennes behov när hon faller utanför ramarna för hur 

ett kvinnligt våldsoffer ”är” (ibid.). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att våld i nära relationer främst förstås i termer av mäns 

våld mot kvinnor samt att det finns två dominerande perspektiv vilka är det relationella 
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perspektivet och könsmaktsperspektivet. Dessa perspektiv är av stor vikt för att förstå 

våld och har betydelse för hur socialsekreterare bemöter och bedömer sina klienter. 

Forskningen problematiserar kategorier som man, kvinna, offer och förövare och 

beskriver hur yrkesverksamma kan använda sig av ett frikopplande eller ett 

sammankopplande förhållningsätt i mötet med klienter. Den tidigare forskningen 

belyser att kön och de egenskaper som tillskrivs män och kvinnor har betydelse för 

socialsekreterares bedömning om vem som kan vara offer respektive förövare. Könet 

har också påverkan i hur allvarligt våldet eller utsattheten uppfattas av socialsekreterare.  

Föreställningen om män som förövare och kvinnor som är offer är den mest 

framträdande bilden som tagits upp i forskningen ovan. Kvinnliga offer anses vara mer 

utsatta och i behov av insatser medan mannen som förövare inte uppmärksammas i lika 

stor utsträckning. Forskningen problematiserar även att vissa grupper som exempelvis 

män som offer, våldsutövande kvinnor och våld i samkönade relationer osynliggörs. 

Genomgången av tidigare forskning visar att mäns våldsutsatthet är mer osynlig än 

kvinnors, detta då män som offer anses omanligt vilket kan bidra till att samhället inte 

tar mäns utsatthet på lika stort allvar som kvinnors, men också till att män inte söker 

stöd i lika stor utsträckning. Även våld i samkönade relationer riskeras att inte tas på 

lika stort allvar då parterna anses mer fysiskt jämbördiga. Forskningen tar även upp 

kvinnor som både offer och förövare, där kvinnor som utsätts för våld riskerar att 

osynliggöras då kvinnan inte alltid kan identifiera sig som offer vilket försvårar det 

sociala arbetet i praktiken med att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. 

Kvinnor som våldsutövare finns i skymundan då kvinnliga egenskaper inte är synonymt 

med våldsamhet och därmed riskerar att osynliggöras i socialt arbete. Forskningen visar 

att föreställningar om offer och förövare, manligt och kvinnligt får konsekvenser i det 

sociala arbetet då dessa kategoriseringar bland annat påverkar bedömningar och insatser 

för klienterna.  

Forskningen ovan belyser flera aspekter och föreställningar som finns om våld i nära 

relationer och hur detta kan förstås och påverka socialt arbete. Föreställningar om män 

och kvinnor, offer och förövare medför att individer kategoriseras och därmed kan ha 

verkan på hur de bemöts av exempelvis socialsekreterare. Detta finner vi relevant för 

vår studie då det är föreställningar om våld i nära relationer vi vill undersöka och vilken 

betydelse dessa kan få i mötet med klienten. Denna forskning har också relevans för vår 
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studie då den utgör en bakgrund som vi har möjlighet att jämföra våra resultat med, att 

både se likheter men också skillnader. 

3. Teorianknytning 

 
I detta avsnitt beskrivs de två teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda i 

analysen av det empiriska materialet: Lipskys gräsrotsbyråkrati i vilket begreppet 

handlingsutrymme är centralt och genusperspektivet. 

 

3.1 Michael Lipskys gräsrotsbyråkrati 
 

Lipsky har skapat en teori om gräsrotsbyråkraten (street-level bureaucrat) vilket syftar 

till att beskriva yrkesverksamma inom människovårdade organisationer som exempelvis 

Socialtjänsten (Lipsky, 2010). Arbetet som socialsekreterare inom Socialtjänsten 

innebär att man representerar sin organisation, socialsekreterare arbetar som statliga 

tjänstemän i direktkontakt med klienter som är i behov av stöd och hjälp. (Svensson et 

al., 2008). Gräsrotsbyråkratens uppgift är att förena klientens behov med uppdraget 

denne har från organisationen, gräsrotsbyråkraten ska möta klienten med respekt och en 

vilja att hjälpa men är samtidigt begränsad av det uppdrag som gräsrotsbyråkraten har 

utifrån organisationens struktur (ibid.). Gräsrotsbyråkraten ska även i sitt arbete med 

klienter beakta de begränsade ekonomiska resurser som finns i verksamheten, detta 

medför ett dilemma då gräsrotsbyråkratens arbete att uppfylla sina skyldigheter 

gentemot klienten försvåras (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraten måste underkasta sig de 

lagar och riktlinjer som finns inom organisationen dock förväntas de handla efter sitt 

förstånd och avgöra det bästa möjliga för klienten utifrån sin yrkesroll (Swärd & 

Starrin, 2006). Handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkraten har är delvis styrt av 

organisationen och socialsekreterares uppdrag och lagar men det är också beroende av 

andra faktorer såsom riktlinjer, traditioner, socialarbetares tolkningar, individuella 

egenskaper hos socialsekreterare och klient samt samspelet dem emellan (Svensson et 

al., 2008). Handlingsutrymmet innebär stor frihet i arbetet och socialsekreterarna kan 

välja att använda detta på olika sätt när de möter olika dilemman (ibid.). Detta genom 

att: 1) acceptera rådande riktlinjer inom organisationen och hänvisa till dem i arbetet 

med klienter, 2) lyfta problem inom organisationen till chefer för att nå förändring och 

på sätt arbeta för att vidga sitt handlingsutrymme, 3) engagera sig politisk, väcka debatt 

och påvisa exkluderade målgrupper i samhället, 4) blunda för problemet och hitta 
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lösningar utanför organisationen som gynnar klienten i slutändan (ibid.). 

Yrkesprofessionella har ett ansvar gällande hur de väljer att använda sitt 

handlingsutrymme och på vilket sätt det används grundar sig på den enskildes 

kompetens och värderingar (ibid.). Gräsrotsbyråkratens normer och värderingar har 

betydelse för vad som får verkan i det praktiska arbetet. Lagar och regler begränsar 

gräsrotsbyråkraten men hur genomförandet av arbetet utförs är upp till den enskilde 

socialsekreteraren (Lipsky, 2010).  

 

3.2 Genusperspektiv 
 

Lander (2003) beskriver genus som en social konstruktion vilket återskapas i det 

vardagliga livet genom interaktion med andra människor. Det finns olika ståndpunkter 

inom genusforskning där en del inriktningar är mer radikala än andra och menar att kön 

och genus är socialt skapat (Kullberg, 2012). Vi har valt den kontextuella inriktningen 

som beskrivs tillhöra den konstruktivistiska traditionen inom genusforskning och menar 

att kön är givet och något vi föds med och genus är socialt skapat (Kullberg et al., 

2012). Teorin om att kön är givet och genus är skapat styrks av Lander (2003) som 

förklarar att vi föds med ett biologiskt kön men bekönas med genus utifrån de sociala 

och kulturella föreställningarna om manligt och kvinnligt som finns i samhället. 

Genusperspektivet betonar att hur vi definierar kvinnor och män, maskulint och 

feminint i samhället inte har någon naturlig förklaring (ibid.). Hur en kvinna respektive 

man bör vara är historiskt och kulturellt förankrat med tillhörande förväntningar att leva 

upp till (ibid.). Det finns olika stereotypa karaktärsdrag gällande män och kvinnor, 

kvinnor beskrivs ofta som osäkra, svagare, obildade, känslosamma och mer 

relationsinriktade (ibid.). Män beskrivs ofta som aggressiva, fysiskt starka, dominanta, 

självständiga, kunniga, mer handlingskraftiga och har en förmåga att förminska sina 

sämre egenskaper (Fäldt & Kullberg, 2012). Typiska egenskaper gällande kön är 

historiskt, socialt och kulturellt bundna och kvinnor ses exempelvis som det svagare 

könet underordnade mannen (Piuva & Karlsson, 2012). Detta tillskrivande av 

egenskaper sker på ett medvetet och omedvetet plan och kan förändras över tid samt 

variera mellan samhällen och kulturer (Magnusson, 2002). Genus har oftast formats i 

relationer där tillgången till maktresurser och andra förmåner fördelats till män (ibid.). I 

och med att kvinnor och män fortsätter att leva upp till de förväntningar och 

föreställningar som finns gällande kvinnligt och manligt reproduceras dessa 

genusföreställningar (Lander, 2003).  
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Kullberg et al. (2012) beskriver att socialarbetare i sitt arbete ska bidra till positiva 

förändringar för kvinnor och män som de möter vilket kan uppnås genom ett 

genusperspektiv. Därav är kunskap om genus och stereotypa egenskaper kopplade till 

män och kvinnor betydelsefulla (ibid.). Att använda sig av genus på ett felaktigt sätt kan 

leda till att yrkesverksamma drar slutsatser om enskilda män och kvinnor som de möter 

i arbetet utifrån hur olika grupper har framställts i samhället genom tiderna (ibid.). Att 

inneha ett genusperspektiv i det sociala arbetet innebär att inte ensidigt låsa fast kvinnor 

och män till specifika kategorier utan utgå från individens situation samt behov och 

anpassa bemötande och insatser därefter (ibid.). Socialt arbete är komplext då det finns 

olika uppfattningar gällande vad socialt arbete innebär och olika grupper inom socialt 

arbete argumenterar för sina olika ståndpunkter (Payne, 2008). Socialt arbete skapas 

genom att socialarbetare utför handlingar i det vardagliga arbetet vilket blir en form av 

verklighet som härstammar ifrån idéer och diskussioner för hur socialt arbete ska gå till 

och därmed bildas en social konstruktion (ibid.). Vi uppfattar verkligheten olika men 

genom interaktion skapas gemensamma bilder av verkligheten, hur vi umgås och 

socialiserar med andra individer bidrar till att sociala handlingsmönster blir allmänt 

accepterade (ibid.). 

 

3.3 Teoriernas relevans för studien 

Lipskys gräsrotsbyråkrati och begreppet handlingsutrymme är relevant för studien då 

denna teori ger en förståelse för hur socialsekreterare styrs av lagar, riktlinjer och 

värderingar inom organisationen samt egna uppfattningar. Begreppet handlingsutrymme 

är av vikt för att synliggöra de valmöjligheter socialsekreterare har i utformande och 

genomförandet av det praktiska arbetet, vi tänker även att handlingsutrymmet påverkas 

av socialsekreterares föreställningar om våld i nära relationer.  

 

Vi har valt genusperspektivet för att kunna belysa de föreställningar om våld i nära 

relationer som framkommit i intervjudeltagarnas diskussioner och som kopplas till kön 

och kategorierna offer samt förövare. Detta för att teorin hjälper oss att förstå de 

föreställningar som socialsekreterarna ger uttryck för samt en förståelse för hur dessa 

föreställningar uppkommit och vilken betydelse de har för det sociala arbetets praktik. 

Genusperspektivet bidrar till en förståelse av kategorier som är centrala för våld i nära 

relationer och Lipskys handlingsutrymme fokuserarar på socialsekreterares roll och 
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därav anser vi att dessa kompletterar varandra och bidrar till att belysa olika delar i 

studien.  

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt beskriver vi hur studien är utformad samt hur vi sökt och gjort urval av 

litteratur. Vi beskriver också hur vi gått tillväga i urvalet med våra fokusgrupper och hur 

själva studien utförts. Vi diskuterar studiens trovärdighet, vilka etiska överväganden vi 

gjort och avslutar med en metoddiskussion där vi kritiskt diskuterar vårt metodval och 

hur det kan ha påverkat studiens utfall.  

 

4.1 Forskningsdesign 

För att få fram ett empiriskt underlag till vår studie har vi genomfört två kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer är passande när forskaren vill studera hur 

en utvald grupp resonerar om attityder och kulturellt fästa föreställningar och på så sätt 

ta del av gruppens kognitiva uppfattningar (Billinger, 2005; Olsson & Sörensen, 2011). 

Därav anser vi att fokusgruppsintervjuer är den bäst lämpade metoden att använda i vår 

studie då vi vill ta del av socialsekreterares föreställningar och beskrivningar om våld i 

nära relationer, hur de uttrycker sig och samtalar om ämnet. Detta anser vi skulle vara 

svårt att uppnå med enbart individuella intervjuer. Billinger (2005) skriver att risken 

med individuella intervjuer är att samtalsledaren påverkar intervjun då denne interagerar 

mer tillsammans med intervjudeltagaren. I fokusgruppsintervjuer interagerar 

intervjudeltagarna istället mer med varandra och samtalsledaren har därmed mindre 

påverkan trots att denne styr diskussionen vidare (ibid.).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

En fokusgruppsintervju innebär en diskussion som sker i grupp där deltagarna 

diskuterar ett bestämt ämne, i vårt fall vilka föreställningar om våld i nära relationer 

socialsekreterare ger uttryck för. Billinger (2005) skriver att samtalsledaren genom 

fokusgrupper får ta del av flera möjliga perspektiv som är relevanta för det studerande 

området vilket kan vara komplicerat att nå genom exempelvis enskilda intervjuer. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att fokusgrupper är passande att använda när 

samtalsledaren vill komma åt variationer, känslor, uppfattningar, reaktioner och 

erfarenheter gällande det fenomen som studeras samt skriver att fokusgruppsintervjuer 
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är en bra metod där undersökarna kan få fram mycket information på kort tid. Syftet 

med denna studie är inte att jämföra de två grupper vi har intervjuat utan snarare att få 

en bred och nyanserad bild av vilka föreställningar socialsekreterare ger uttryck för 

gällande våld i nära relationer.  

 

4.2.1 Urval av litteratur 

Vi har använt oss av högskolan i Gävles olika sökdatabaser såsom Discovery, Web of 

Science, SwePub, LIBRIS och SocIndex för att hitta relevant litteratur till vårt 

examensarbete. Vi har sökt efter socialvetenskapliga artiklar på SVT Forsa samt sökt på 

Socialstyrelsens hemsida efter relevant information. Genom de olika artiklarnas 

referenslista har nya källor påträffats såsom böcker, andra artiklar och 

myndighetsrapporter. De sökord vi använt oss av för att finna litteratur till vår uppsats 

är: Perpetrator, domestic violence, mens violence, social work violence, mens violence 

against women, womens violence against men, womens violence, violence in same-sex 

relationships. Vi har även använt oss av svenska sökord vilka är: våld i nära relationer, 

föreställningar om våld, föreställningar om kön, helhetsgrepp i våld i nära relationer, 

våld i samkönade relationer. 

 

Vår litteratursökning resulterade i många artiklar som berörde mäns våld mot kvinnor 

trots sökningar på kvinnors våld mot män. När vi ändrade sökningen till våld i 

samkönade relationer tenderade våldet att få en mindre roll och litteraturen fokuserade 

mer på hur det är att leva i en samkönad relation. Vi avgränsade vår sökning genom att 

söka från 1980 - talet (då samhällets syn på våld i nära relationer började förändras) och 

fram till dagens datum men har i så stor utsträckning som möjligt försökt använda oss 

av relativt ny kunskap och litteratur. Vi sökte litteratur genom att lägga till och ta bort 

sökord som och/and samt kombinerade sökorden med varandra. Under tiden vi läste 

artiklar fann vi även genom referenser annan relevant litteratur till vår studie och detta 

resulterade slutligen i en användbar doktorsavhandling och fem artiklar. Utifrån detta 

formulerades tre teman som vi ansåg sammanfatta det centrala innehållet vilka är: olika 

perspektiv på våld, könets betydelse i det sociala arbetets praktik och föreställningar 

om offer och förövare.  

4.2.2 Urval för fokusgrupper 

Vi kontaktade chefer inom vuxenenheten, försörjningsenheten, barn och 

ungdomsenheten samt familjeenheten inom Socialtjänsten i två kommuner, detta kallas 
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för strategiskt urval som innebär att valet av intervjudeltagare grundas på att det 

förväntas finnas en viss kunskap som är nödvändig för att kunna diskutera det aktuella 

ämnet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). De chefer som vi 

kontaktade via telefon var positiva till att deras medarbetare skulle få möjlighet att delta 

i vår studie, de mailade ut en intresseanmälan med datum och tid för fokusgrupp till 

samtliga socialsekreterare som hörde till deras enhet som erbjöds lämna intresse till att 

medverka. Vi meddelade att vi önskade cirka 6-7 personer i varje grupp men att vi var 

intresserade även om det skulle bli färre men ville reservera oss för eventuella bortfall 

så gruppen inte skulle bli alltför liten. Esaiasson et al. (2012) skriver att det inte finns 

något exakt antal som ska ingå i en fokusgrupp men menar att det inte bör vara för få då 

diskussionen snabbt kan ebba ut och det blir tyst men samtidigt att för många deltagare 

kan tysta ner en del individer eller att det bildas två diskussionsgrupper i en och samma 

grupp. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en fokusgrupp bör bestå av separata 

grupper för män och kvinnor för att det kan vara svårt att ta upp vissa frågor när 

gruppen är blandad. Vi hade ingen möjlighet att separera grupperna då endast två av de 

totalt 13 personerna som medverkade var män. För oss resulterade det i två 

fokusgrupper med sex respektive, sju deltagare i två kommuner och omfattar personer 

som arbetar inom försörjningsstödsenheten, vuxenenheten, barngruppen, 

familjerättsenheten och som kvinnofridssamordnare. Dessa intervjudeltagare kan alla 

komma i kontakt med individer i relationer där våld kan förekomma och ska enligt 

Socialstyrelsen ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Under fokusgruppsintervjuerna har socialsekreterarna diskuterat och samtalat om olika 

fiktiva fall. Vi vill understryka att i denna studie kan vi inte uttala oss om hur 

socialsekreterarnas föreställningar praktiskt skulle påverka mötet och bemötandet med 

en klient samt på viket sätt de skulle använda sitt handlingsutrymme. Det vi däremot 

kan presentera i denna studie är på vilket sätt socialsekreterarna uttrycker sig, samtalar 

och diskuterar med varandra om vilka bedömningar de skulle göra utifrån sina 

föreställningar.  

4.2.3 Förberedelser 

Vi bokade lokal för våra två fokusgrupper i anslutning till deras arbetsplats och började 

läsa in oss på hur vi på bästa sätt skulle utföra fokusgruppsintervjuer. Då vi fått e-post 

adresser till alla deltagare skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga 
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där det tydligt framgick vilka vi är, kontaktuppgifter till oss, där syftet med studien 

beskrevs, att vi skulle spela in intervjun samt vilken dag, tid och plats vi skulle träffas 

på. Vi skickade också med tre fiktiva fall (se bilaga 2,3,4), med påhittade korta texter 

där vi tagit upp våld på olika sätt i olika relationer med fyra tillhörande frågeställningar. 

I informationsbrevet informerade vi om att dessa fall skulle ligga till grund för 

fokusgruppsintervjuerna och vi ombad deltagarna att läsa, diskutera och fundera kring 

fallen innan intervjutillfället. Vi informerade också om att andra frågor kunde komma 

att ställas under intervjun.  

 

Vi valde att göra en kombination av strukturerad och halvstrukturerad 

fokusgruppsintervju där vi hade de fiktiva fallen som underlag med tillhörande frågor 

som vi ville ha besvarade men det skulle också finnas utrymme för intervjudeltagarna 

att tala relativt fritt kring ämnet emellanåt. Som Billinger (2005) beskriver så kan detta 

vara en fördel då intervjudeltagarna inte är helt styrda av en helt strukturerad intervju 

med fasta intervjufrågor men inte heller får tala helt fritt kring ämnet då det riskerar av 

hamna på sidospår och samtalsledaren inte får sina frågor besvarade. Vi gjorde även en 

intervjuguide (se bilaga 5) som innefattade tre teman med temafrågor och 

uppföljningsfrågor, detta menar Esaiasson et al. (2012) ska vara enkla korta frågor som 

ska kunna ge långa svar från intervjudeltagarna. Anledningen till att vi valde färre 

teman än vanligt i vår intervjuguide beror dels på att vi hade de fiktiva fallen men också 

på att Esaiasson et al. (2012) skriver att vid fokusgrupper berörs oftare färre teman än 

vid enskilda intervjuer men att det oftare blir en mer djupgående diskussion kring dessa. 

4.2.4 Intervjuerna  

Intervjuerna skedde i lokaler som var kända för intervjudeltagarna och alla deltagare 

samt samtalsledaren satt kring bordet. Endast medhjälparen som observerade och förde 

anteckningar satt lite bakom gruppen. Esaiasson et al. (2012) skriver att det kan skapa 

en trygghet för gruppen att vara i kända lokaler och att det är av stor vikt att 

samtalsledaren känns som en del i gruppen och inte hamnar i någon övre position. Vi 

startade intervjun med att hälsa alla välkomna, tackade för att de ville närvara och 

gjorde en kort presentation av oss själva och syftet med studien. Sedan fick alla 

deltagare presentera sig med namn, vart de arbetade samt vilken erfarenhet de hade 

inom Socialtjänsten. Därefter berättade vi vem av oss som var diskussionsansvarig även 

kallad samtalsledare och beskrev att medhjälparen antecknade under diskussionen men 

även hade möjlighet att ställa frågor om det behövdes några förtydliganden. Vi 



 

22 

 

informerade om hur intervjun skulle gå till, att vi skulle börja med att diskutera två av 

de fiktiva fallen, därefter ställa frågor utifrån vår intervjuguide och om det fanns tid 

kvar så diskuterades även det tredje fiktiva fallet. Vi talade om att vi ansåg att det var 

viktigt att de kunde tala fritt och våga utrycka sina åsikter. Sedan informerade vi 

grupperna om CODEX riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet vilket beskrivs mer utförligt i avsnittet om 

etiska ställningstaganden. Därefter startade vi inspelningen av intervjuerna och de 

varade 1,35 respektive 1,25 minuter. Vi hade planerat att intervjuerna totalt skulle ta 

max 2 timmar inkluderat information före och efter intervjun, dels för att respektera 

intervjudeltagarnas tid men också för att Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

fokusgruppsintervjuer lämpligen pågår mellan 1-2 timmar. Under våra 

fokusgruppsintervjuer använde vi oss av tre fiktiva fall: Fall 1. Ellen (se bilaga 2) 

handlar om våld i en samkönad relation där Ellen blir utsatt av våld från sin partner 

Annica, Ellen vänder sig till Socialtjänsten för att få stöd och hjälp men vill inte lämna 

sin partner. Fall 2. Lisa (se bilaga 3) handlar om Lisa och Niklas som är gifta och har 

två gemensamma barn, Niklas har sedan lång tid tillbaka kontrollerat Lisa och Lisa har 

känt sig begränsad och tvingad att stanna kvar i relationen pga. barnen och Niklas hot 

som förvärras under senare år. Lisa känner sig deprimerad, ifrågasätter relationen och 

Niklas hotfulla beteende skrämmer henne. Fall 3. Marcus (se bilaga 4) handlar om 

Marcus som lever i en relation med Stina, som har ifrågasatt hans beteende och Marcus 

söker själv hjälp från Socialtjänsten för att relationen är viktigt för honom. I samtliga 

fall bytte vi kön och roller på parterna för att diskutera om detta gjorde någon skillnad i 

bemötandet från Socialtjänsten. Vi hade diskuterat mycket innan intervjuerna kring att 

låta det bli tyst under diskussionen och att våga vänta på att diskussionen kom igång 

igen vilket visade sig vara lönsamt då just detta inträffade flera gånger under 

diskussionen. Detta att göra pauser menar Esaiasson et al. (2012) är en bra metod för att 

låta personer som är tystlåtna komma till tals genom att fråga om det är någon annan 

som har något att tillägga eller som har andra synpunkter.  

 

4.3 Analysverktyg 

Vi har inspirerats av det fenomenologiska perspektivet i vår studie. Detta innebär att 

inrikta sig på noggranna beskrivningar av intervjudeltagarnas upplevelser samt bortse 

från samtaledarens egna förförståelse av det studerande fenomenet (Larsson, 2005). I 
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vår studie innebär detta att ta del av socialsekreterares föreställningar om våld i nära 

relationer.  

 

I vår transkribering och analys har vi försökt att efterlikna det hermeneutiska synsättet. 

Detta synsätt avser att förstå texters mening och sammanhang (Larsson, 2005). Då vi 

valde att spela in våra fokusgruppsintervjuer så gjorde vi också ordagranna 

transkriberingar där vi skrev ner ord för ord vad varje deltagare sagt och antecknade 

också skratt, utdragna ord, pauser och tystnad för att kunna använda exakta citat i 

studien. Att tolka enskilda texter del för del formas av hur man förstår helheten i texten 

vilket utmärker den hermeneutiska cirkeln (Larsson, 2005). Efter att vi genomfört 

intervjuerna och transkriberat materialet skrevs det ut och lästes av oss båda ett flertal 

gånger för att skapa oss en helhet av materialet. Därefter klippte vi isär och sorterade 

materialet efter våra två frågeställningar för att sedan sortera detta ytterligare i 

underteman och välja ut det mest relevanta för vår studie.  Ett exempel är att vi valde ut 

material som passade frågeställningen: vilka föreställningar om offer respektive 

förövare gällande våld i nära relationer ger socialsekreterarna uttryck för? Därefter 

fördelade vi det material som passade denna frågeställning i underteman som 

exempelvis: ojämlikhet mellan könen. Det fördelade materialet varifrån citat och 

meningskoncentrering hämtats har tolkats och förståtts var del för sig för att sedan 

kopplas samman till en helhetsbild av de föreställningar socialsekreterare ger uttryck för 

gällande våld i nära relationer. Slutligen analyserade vi materialet från 

fokusgruppsintervjuer med stöd av våra valda teorier, tidigare forskning och annan 

relevant litteratur.  

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

Elofsson (2005) menar att det är viktigt att nå så hög validitet som möjligt i en studie 

där han förklarar validitet genom att samtalsledaren får svar på de frågor som denne 

önskar att få besvarade. Vi har läst på om ämnet studien berör för att skapa en tydlig 

bild och därefter kunna forma våra teman, syfte och frågeställningar. De fiktiva fallen vi 

skapade tillsammans med vår intervjuguide möjliggjorde att vi kunde besvara vårt syfte 

med studien. Larsson (2005) framhäver att validitet påverkas i hög grad av 

samtalsledarens kompetens, förmåga till empati och skicklighet när det kommer till att 

studera ett visst område. Vi som samtalsledare har väldigt liten erfarenhet av att 

genomföra intervjuer men förberedde oss genom att läsa litteratur och diskuterade 
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tänkbara scenarier som vi skulle kunna ställas inför. Dessa scenarier skulle exempelvis 

kunna vara tystnad, att diskussionen skulle frångå ämnet, risk för obesvarade 

forskningsfrågor samt feltolkningar av våra frågor. När vi skapade vår intervjuguide 

samt höll våra fokusgruppsintervjuer hade vi inte valt våra teoretiska utgångspunkter. 

Vi har under arbetets gång reflekterat över teorier och begrepp som skulle kunna passa 

vår studie men dessa har främst vuxit fram under arbetet med resultat och analys. Vi 

ansåg att genusperspektivet, Lipskys gräsrotsbyråkrati och begreppet handlingsutrymme 

var lämpliga teoretiska analysverktyg för att fördjupa förståelsen av socialsekreterarnas 

diskussioner.  

 

Larsson (2005) skriver att det finns olika trianguleringar för att öka säkerheten och 

trovärdigheten i en studie och undersökningstriangulering är en av dem. Det innebär att 

man byter samtalsledare mellan intervjuerna. Vi valde därmed att vid varsin intervju 

agera samtalsledare och medhjälpare för att få en mer tillförlitlig studie. En viktig 

aspekt i vår studie som skulle kunna påverka studien negativt är att en av oss är bekant 

med flera deltagare i den ena fokusgruppen och det kan finnas en risk att deltagarna inte 

vågade utrycka sig helt fritt eller ärligt. Detta hade vi i åtanke och valde därför att låta 

den av oss som inte är bekant med deltagarna vara samtalsledare vid den 

fokusgruppsintervjun. Vi uppfattade dock att bekantskapen var positiv i den meningen 

att deltagarna kände en trygghet och vågade uttrycka sina åsikter.  

 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det finns olika former av generalisering där vi 

valt att använda den analytiska generaliseringen. Det innebär att forskaren gör en 

bedömning i vilken grad resultatet av studien kan generaliseras till andra liknade 

situationer. Esaiasson et al. (2012) beskriver att strategiska urval är svåra att 

generalisera till en population i sin helhet, dock kan analysen av studien generalisera till 

en teori och därmed representera liknande grupper i samhället. Vi tänker att de resultat 

som framkommit i dessa fokusgrupper från två kommuner möjligtvis kan representera 

andra socialförvaltningar inom Sverige då socialsekreterare från olika enheter har 

deltagit. Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt genom hela arbetet, från 

förberedelserna till analys för att inte påverka arbetet i någon riktning.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till information och samtyckeskravet vilket 
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Vetenskapsrådet (2011) menar innebär att undersökningsdeltagarna ska delges syftet 

med studien, vad deltagandet innebär, eventuella risker och att deltagande är frivilligt. 

Undersökningens deltagare har informerats genom mail samt under intervjun. Vi har 

även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att undersökningsdeltagarnas 

uppgifter ska behandlas med konfidentialitet vilket betyder att endast behöriga har 

tillgång till dessa. Det är endast vi som är ansvariga för studien som har tillgång till det 

insamlade materialet vilket vi försäkrat deltagarna om att vi ska radera när studien är 

avslutad. Vi har också valt att ge alla intervjudeltagarna fiktiva namn i studien för att de 

inte ska kunna identifieras. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att nyttjandekravet 

innebär att all insamlad information endast får användas för forskningsändamålet, detta 

har vi som samtalsledare garanterat och informerat intervjudeltagarna om. Det finns ett 

etiskt dilemma med studien som vi inte kan påverka, vilket är att vi inte kan garantera 

att intervjudeltagarna för vidare information som kommit fram under intervjuerna samt 

att andra personer kan ha sett vilka som intervjuats av oss eftersom att vi lånat lokaler 

på respektive arbetsplats. 

 

4.6 Metoddiskussion  

En viktig del i datainsamlingen är att intervjuguiden är väl förberedd med korta och 

tydliga frågor samt följdfrågor som hjälp att föra diskussionen vidare. Vi 

uppmärksammade dock under transkriberingen att vi kunde ha ställt fler följdfrågor 

under intervjun gällande vissa ämnen, detta för att kunna få ytterliga svar och en 

fördjupad bild av det studerade fenomenet. I efterhand har vi uppmärksammat att vi 

möjligtvis hade kunna ställt fler frågor om manliga offer då forskningen berör detta 

vilket hade kunnat generera i mer kunskap som kunnat jämföras med tidigare forskning. 

Vi hade även kunnat ställa fler frågor om hjälp till våldsutövare för att få en bredare bild 

av vilka föreställningar som förekommer om såväl kvinnliga som manliga våldsutövare. 

Vi tänker att denna ouppmärksamhet kan bero på den okunskap vi har i intervjuteknik 

och möjligtvis hade det varit en god idé att komplettera med individuella intervjuer. 

Individuella intervjuer hade kanske kunnat bidra till att socialsekreterarna kunnat 

framföra ytterligare föreställningar om våld i nära relationer samt utvecklat dessa mer.  

Vi har även reflekterat över att om fler manliga socialsekreterare hade deltagit i vår 

studie skulle detta kunna ha bidragit till en bredare och mer nyanserad bild, dock kunde 

vi inte påverka detta då få män arbetade inom organisationerna. Då alla enheter inom 

Socialtjänsten på olika sätt ska arbeta med våld i nära relationer ansåg vi att vårt syfte 
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kunde besvaras genom en variation av socialsekreterare från olika enheter inom 

Socialtjänsten. 

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod då vi anser den mest lämpad för att kunna 

studera vilka föreställningar socialsekreterare ger uttryck för. En kvantitativ metod hade 

inte varit lika lämpad eftersom vi då inte hade kunnat ta del av nyanserade 

beskrivningar av de fenomen studien avser att studera, vi hade heller inte getts 

möjlighet att ställa följdfrågor eller kunna fått ta del av utvecklande svar.  

 

5. Resultatredovisning och analys av empiri 
 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet från våra fokusgruppsintervjuer, materialet 

analyseras löpande med hjälp av tidigare forskning och våra utvalda teorier: 

genusperspektivet samt Lipskys gräsrotsbyråkrati med tillhörande begrepp 

handlingsutrymme. Studiens frågeställningar är våra huvudteman vilka vi har delat upp 

avsnittet efter, dessa två är: vilka föreställningar om offer respektive förövare gällande 

våld i nära relationer ger socialsekreterarna uttryck för? och vilken betydelse har dessa 

föreställningar för socialsekreterarnas handlingsutrymme och bemötande gentemot 

klienter?. Under dessa huvudteman har vi formulerat underteman för att underlätta 

presentationen av resultatet vilka är: ojämlikhet mellan könen, mäns och kvinnors våld i 

heterosexuella och samkönade relationer, att möta offer och förövare, dilemman samt 

att motivera. Vi har valt att presentera resultatet i form av både meningskoncentrering 

och citat från intervjudeltagarna, meningskoncentrering beskriver Larsson (2005) som 

ett sätt att komprimera längre meningar från intervjupersoner utan att förlora eller 

förändra meningens innehåll. I de citat vi valt att använda har vi ibland uteslutit ord som 

exempelvis eh, mm, upprepningar av samma ord, då vi tagit bort flera ord i följd eller 

längre meningar har vi märkt ut detta med: […] men inget av de borttagna orden eller 

meningarna förändrar innehållet av det sagda men gör texten mer läsvänlig. När vi 

redovisar våra citat har vi markerat dessa med citattecken samt mindre radavstånd och 

teckensnitt. Vi har i vår studie valt att ge intervjudeltagarna fiktiva namn genom att 

särskilja dem med en bokstav som står för den enhet de arbetar på samt en siffra. Vi 

benämner intervjudeltagarna: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8, K1,V1,FR1,FR2,B1, där F står 

för försörjningsstöd, K för kvinnofridssamordnare, V för vuxenenheten, FR för 

familjerättsenheten och B för barngruppen.  
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5.1 Vilka föreställningar om offer respektive förövare gällande våld i nära 

relationer ger socialsekreterarna uttryck för?  

5.1.1 Ojämlikhet mellan könen 

När intervjudeltagare diskuterar föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i 

samhället uttrycker en att mannen har en överordnad position med mer kontroll än 

kvinnan som istället framställs som underordnad. En del av intervjupersonerna tror att 

samhällsstrukturerna och ojämlikhet mellan könen har betydelse för att fler män än 

kvinnor utövar våld medan andra inte kopplar samman detta. Detta kan belysas med 

nedanståenden citat:  

”Jag tänker nog inte att det är könsförhållanden i samhället på något vis som gör att det oftast är män som 

slår utan att det helt enkelt oftast är män som vi träffar på.” (FR1) 

 
”Men det är väl en kombination som vi pratat om. Jag tror säkert att samhällsstrukturer till viss del ligger 

bakom och inte bara synen på manligt eller kvinnligt. Att det är en jätte stor grund, sen så är det ju de 

individuella förutsättningarna som uppväxt som också spelar in.” (F2) 

 

Intervjudeltagaren utvecklar synen på manligt och kvinnligt och uttrycker det såhär: 
 

”Nämen alltså, föreställningen om manligt och det manliga […], att vara den starkare med kontroll över 

familjen i situationen överhuvudtaget. Och den typiska bilden av kvinnan som offer också underordnad 

mannen. Hela den biten, kvinnan som det svagare könet […].” (F2) 

 

”[…] Fast vi tycker att män och kvinnor är ganska jämställda nu så tror jag inte alls att vi är det 

överhuvudtaget.” (F1) 

 

I resultatet ovan kan vi urskilja olika sätt att se eller inte se de maktstrukturer som finns 

i samhället gällande män och kvinnor, detta kan även förstås utifrån Laanemets et al. 

(2013) forskning som tar upp det frikopplade och sammankopplade förhållningssätten. 

Ett sammankopplande förhållningssätt innebär att beakta den ojämlikhet som finns 

mellan män och kvinnor samt de maktstrukturer som detta bidragit till och trots detta ha 

en öppenhet för att både män och kvinnor kan utöva våld, detta utan att bortse från de 

grupper som är osynliggjorda och överrepresenterade (ibid.). Våra intervjudeltagare 

förhåller sig till dessa förhållningssätt på olika vis likt socialsekreterarna i studien från 

Laanemets et al. (2013). Några intervjudeltagare uttycker att samhällsstrukturer har 

betydelse för ojämlikhet mellan könen vilket vi kan likna med det sammankopplade 

förhållningssättet. Det frikopplade förhållningssättet kan vi urskilja då några 

intervjudeltagare inte trodde att könsförhållanden i samhället hade betydelse för att det 

oftast är män som utövar våld. Vi tänker att socialsekreterares arbete med våld i nära 

relationer är komplext, utöver att de ska beakta de ojämlikheter som finns mellan könen 

ska de även möta klienter neutralt och ta hänsyn till individuella faktorer som kan vara 
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av betydelse för klientens livssituation. En viktig slutsats som Laanemets et al. (2013) 

belyser är dock att ett sammankopplade förhållningssätt är att föredra, detta för att 

varken socialsekreterare eller det sociala arbetets praktik kan bortse från den ojämlikhet 

som finns mellan exempelvis kvinnor och män i samhället som annars riskerar att 

reproduceras vid ett frikopplade förhållningssätt. 

5.1.2 Män och kvinnors våld i heterosexuella och samkönade relationer  

Enligt tidigare forskning från Herz (2012) framkommer att mäns våld mot kvinnor 

genom tiderna varit en dominerande bild gällande våld i nära relationer. Detta blir även 

tydligt hos intervjudeltagarna när det samtalar om detta fenomen, där beskrivningar av 

män som förövare och kvinnor som offer framträder. Detta kan belysas genom följande 

citat:  

” […] Man tänker ju alltid att det är en kvinna som offer så är det en man som förövare. Kom ihåg när vi 

fick se en film på den där utbildningen och två tjejer som kom in på akuten och man tog för givet att alltså 

en var slagen och man tog för givet att den där tjejen som var med var en väninna men det var det ju inte, 

det var ju förövaren. ” (FR2) 
 

När frågor om offer och förövare ställs utan att kön nämns kopplar intervjudeltagarna 

vid ett flertal tillfällen samman dessa kategorier med kön. Detta kan jämföras med 

tidigare forskning som beskriver att socialsekreterare har en önskan om att se bortom 

kön men omedvetet påverkar könet hur de kategoriserar och bemöter klienter olika 

(Herz, 2012). Samtidigt som dessa uppfattningar om män som förövare och kvinnor 

som offer är återkommande hos intervjudeltagarna uttrycker några att både män och 

kvinnor kan vara såväl utsatta för våld och utöva våld. Forskning från Laanemets et al. 

(2013)  belyser vikten av att inneha en öppenhet för att kvinnor och män kan vara både 

offer och förövare men samtidigt beakta den ojämlikhet som finns mellan kön och inte 

bortse från att män i högre utsträckning utsätter kvinnor för våld, detta benämns som ett 

sammankopplande förhållningssätt.  

 

När intervjudeltagarna samtalar om frågan vem som kan vara offer respektive förövare 

framkommer att parternas kön har betydelse för hur de ser på våld i nära relationer. 

Flera uttrycker att de ser mäns våld mot kvinnor allvarligare än kvinnors våld mot män. 

En uttycker det såhär:  

” […] Kvinnors våld tas inte på lika stort allvar, klart att en man är ju i regel starkare och att följderna av 

ett knytnävsslag i ansiktet ser olika ut om det är du eller jag som slår.  Men att […] kvinnor/ mammor kan 

begå övergrepp överhuvudtaget det ligger längre bort, den typiska förövaren är ju en man.” (FR2) 
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Föreställningen ovan om att mäns våld är allvarligare än kvinnors våld återfinns även i 

forskning (Seelau & Seelau, 2005). Tidigare forskning beskriver att könsstereotypa 

föreställningar om män och kvinnor påverkar hur vi ser på kategorierna offer och 

förövare (ibid.). När intervjudeltagarna samtalar om förövare talar de i regel alltid om 

en man, på samma sätt likställer de oftast offret med en kvinna. Det händer att 

intervjudeltagarna ibland uppmärksammar detta själva och också påtalar det inför 

gruppen, andra gånger är det svårt att avgöra om detta sätt att tala sker medvetet eller 

omedvetet. Vi tänker att detta sätt att koppla samman kategorier med kön möjligtvis kan 

bero på att de könsstereotypa föreställningarna är starkt befästa i samhället men även för 

att intervjudeltagarna uttryckt att de oftast möter kvinnor som utsätts för mäns våld. 

Detta kan även belysas utifrån genus som beskriver att män sedan lång tid tillbaka 

tillskrivits karaktärsdrag som mer våldsamma och fysiskt starka medan kvinnan 

tillskrivits karaktärsdrag som svaga och mer omhändertagande (Fäldt & Kullberg, 

2012). Herz (2012) resultat visar att socialsekreterare i hans studie också könar klienter 

de möter med typiska manliga och kvinnliga egenskaper. När socialsekreterarna i hans 

studie kommer i kontakt med exempelvis en våldsutövande kvinna stämmer inte 

våldsutövandet ihop med de typiska föreställningar om hur en kvinna ”är” och 

socialsekreterarna gör då omskrivningar så att kvinnors våld förmildras (ibid.). 

Tillskrivandet av manliga och kvinnliga egenskaper kan ske på både ett omedvetet och 

medvetet plan och dessa genusföreställningar påverkar hur kvinnor och män bemöts av 

sin omgivning (Magnusson, 2002).  

 

Kön får även betydelse när intervjudeltagarna diskuterar ett av fallen där våld 

förekommer i en samkönad relation och flera uttrycker att samkönade par ses som mer 

jämbördiga än heterosexuella par, detta kan belysas med följande citat: 

”Risken är om man kommer som samkönad och berättar att man är utsatt för våld oavsett om det är två 

kvinnor eller två män att man just tänker att det där kan man hantera på ett annat sätt själv, att man är mer 

jämbördiga parter som slåss så. Så jag tror att risken att man tar det allvarligare om det är en man än om 

det är en kvinna.” (K1) 

 

Intervjudeltagarnas uppfattning om samkönade par som beskrivs ovan kan förstås 

utifrån genusperspektivet. Män och kvinnor tillskrivs dessa olika egenskaper som 

tidigare nämnts vilket framställer kvinnan svagare än mannen (Fäldt & Kullberg, 2012). 

Dessa beskrivningar är historiskt, kulturellt och socialt bundna och har medverkat till en 

bild av män som överordnade kvinnan (Piuva & Karlsson, 2012). När intervjudeltagarna 

samtalar om våld i nära samkönade relationer förminskas våldet, vi tänker att över och 
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underordning mellan män och kvinnor möjligtvis kan förklara uppfattningar om att 

samkönade par ses som jämbördiga och utan större behov av insatser. Denna 

uppfattning om att våld i samkönade nära relationer är mindre allvarligt kan också ses i 

forskningen från Seelau och Seelau (2005), där man också ser utsattheten som lite mer 

allvarlig om offret är en kvinna istället för en man i en samkönad relation.  

5.1.3 Att möta offer och förövare  

När intervjudeltagarna samtalar om hur de på bästa sätt kan hjälpa en offer som lever i 

en relation där våld förekommer ger flera uttryck för svårigheter att hjälpa kvinnliga 

offer. Flera intervjudeltagare beskriver svårigheter med att hjälpa och vägleda en 

våldsutsatt kvinna när hon inte vill lämna relationen, de uttrycker att lösningen på 

kvinnans våldsutsatthet är att bryta upp med sin partner. Samtidigt beskriver 

intervjudeltagarna att de måste möta kvinnan där hon är i processen. En uttrycker det 

såhär: 

”Alltså man skulle ju vilja bara ta henne därifrån så är det ju. […] Vi har ju de här jobben för att vi vill 

hjälpa människor och det är så lätt att man hamnar där att man är här framme redan, alltså personen är här 

och vi är här och vi har redan i huvudet hittat en lägenhet och en annan ort och så det är viktigt att man tar 

tillbaka och möter personen där de är. Det kan ju också vara lite frustrerande […].” (K1) 

 

”Den här normaliseringsprocessen som man pratar om när det gäller våldsutsatta […] blir även ett 

normaliseringstillstånd hos den som utövar våld alltså det blir ju hos båda […] att det sakta trappas upp 

och till slut är det så här det ska vara i vardagen.” (K1) 

 

En intervjudeltagare problematiserar att det kan bli oetiskt att motivera och påtvinga en 

hjälpsökande kvinnan att lämna en relation som hon inte vill lämna och menar att 

hjälpen måste bestå av det klienten efterfrågar och inte påverkas av de uppfattningar 

som socialsekreterare har. Denna intervjudeltagare uttrycker att socialsekreterare istället 

bör hjälpa både offret och förövaren i relationen: 

” […] Var drar man gränsen för att motivera någon att lämna och när blir det oetiskt bara för att vi anser 

att vi vet vad som är bäst för den här personen, det tycker jag är intressant.” (F6) 

 

Dessa uppfattningar om vad som anses vara det bästa för en hjälpsökande våldsutsatt 

kvinna kan vi knyta till det två dominerande perspektiven om våld i nära relationer. 

Bilden av att en utsatt kvinna är i stort behov av hjälp och bör lämna sin partner är en 

del av normaliseringsprocessen som ingår i det strukturella könsmaktsperspektivet, 

vilket under lång tid haft stor inverkan på arbetet med våld i nära relationer (Lundgren, 

2004). Vi tänker att intervjudeltagarnas tankegångar om att kvinnan bör lämna sin 

partner kan förstås utifrån Lundgrens dominerande perspektiv som under lång tid 

fokuserat på kvinnans utsatthet. I ovanstående citat där tanken om att hjälpa såväl offer 



 

31 

 

som förövare i en relation där våld förekommer tänker vi kan belysas genom det 

relationella perspektivet.  Detta perspektiv fokuserar på samspelet mellan förövare och 

offer samt belyser vikten av att fokusera på bägge parter i en våldsrelation (Hyden, 

1995a). Därmed finns en möjlighet att hjälpa utsatta offer samtidigt som problematiken 

hos våldsutövaren uppmärksammas (ibid.). Tidigare forskning tar upp att våldsutövande 

män ofta exkluderas från såväl ärendediskussioner som insatser medan kvinnan som 

offer i högre grad inkluderas i både diskussioner och insatser (Herz, 2012). Vi tänker att 

den medvetenhet som intervjudeltagarna gett uttryck för gällande 

normaliseringsprocessen hos både våldsutsatta och våldsoffer möjligtvis skulle kunna 

tas i större beaktning i förhållningssättet till våldsutövare. Precis som våldsutsattheten 

blir ett normalt inslag i vardagen blir även utövandet av våldet normaliserat (Lundgren 

et al., 2001). Vi tänker att uppmärksamheten till våldutsatta varit större än till 

våldsutövare trots att det finns en medvetenhet om att våldet normaliseras för bägge 

parter. Vikten av att synligöra våldsutövarens beteende och den process som han/hon 

genomgår i en våldrelation borde beaktas på samma sätt som våldsutsattheten och dess 

normalisering.  

 

När intervjudeltagarna diskuterar hur de kan bemöta våldsutövare uttrycker en 

intervjudeltagare att de inte möter denna grupp i lika stor utsträckning som våldsoffer 

trots att det finns en förövare bakom varje offer. Generellt uttrycker intervjudeltagarna 

att våldsutövare förnekar sitt våldsamma beteende och att de inte vill bli hjälpta, en 

uttrycker sig såhär:  

”Jag tror inte förövarna vill ha hjälp, de vill ju inte vara med.” (F1)  
 

Som tidigare nämnts har könsmaktsperspektivet haft stort inflytande på synen gällande 

våld i nära relationer och framförallt fokuserat på mäns våld mot kvinnor och därmed 

även lyft fram kvinnor som offer (Lundgren, 2004). Vi tänker att detta kan vara en 

bidragande orsak till att arbetet med våldsutsatta kvinnor i högre grad lyfts som mer 

betydelsefullt medan det finns föreställningar om att våldsutövare inte är villiga att ta 

emot hjälp. I linje med detta problematiserar Ekström (2012)  att hur kvinnan som offer 

framställs i propositioner påverkar synen på våld i nära relationer och även kategorierna 

offer och förövare samt vilket stöd och vilka insatser som utformas. Lipsky (2010) 

beskriver att gräsrotsbyråkraten ska arbeta utifrån organisationens uppdrag och 

samtidigt möta klienter med respekt och en vilja att hjälpa. Mot bakgrund av detta 

tänker vi att det är viktigt att lyfta de föreställningar som finns inom en organisation för 
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att på bästa möjliga sätt kunna uppnå dessa mål. Vi tänker att föreställningar om att 

exempelvis våldsutövare inte vill bli hjälpta möjligtvis kan försvåra arbetet med att 

möta vissa klienters behov. Hur socialsekreterares föreställningar om offer och förövare 

påverkar eller inte påverkar deras bemötande kommer att beröras mer under kommande 

rubrik.  

 

5.2 Vilken betydelse har dessa föreställningar för socialsekreterarnas 

handlingsutrymme och bemötande gentemot klienter?   

5.2.1 Dilemman  

Generellt uttrycker intervjudeltagarna att de möter våldsutsatta i mycket större 

utsträckning än våldsutövare och de anser att orsaken till detta varierar. De flesta menar 

som vi tidigare nämnt att våldsutövare inte vill ha hjälp och att insatser till denna grupp 

inte är lika utvecklade som till våldsutsatta men uttrycker att det är viktigt att se alla 

parter i en relation där våld förekommer. Tre intervjudeltagare uttrycker det såhär:  

” […] Man vill ju hjälpa den som kommer och det är väl det som är uppdraget för att det är den som har 

sökt hjälp. Men man kanske kan motivera våldsutövaren på ett annat sätt om man hade kunskap […]. ” 

(B1) 

 

” […] Det är ju så sällan vi möter förövarna. Hur ska vi möta upp dem, hur ska vi kunna hjälpa dem för 

offren jobbar vi så mycket med, där håller vi oss uppdaterade mellan våra enheter. […] det skulle man 

behöva bättre kunskap om, hur ska vi möta upp dem, hur ska man kunna hjälpa dem och hur löser vi det 

här på bästa sätt.” (V1) 

 

”Ja det är nästan den viktigaste biten att jobba med förövaren om man ska få slut på det här någon gång, 

inte bara lyfta bort kvinnan och barnen, de måste ju också få hjälp naturligtvis men viktigt att erbjuda 

hjälp till dem som slår också. ” (K1)  

 

Förhållningssättet och bemötande till offer respektive förövare problematiseras av Herz 

(2012) som beskriver att det ansvar Socialtjänsten har för att särskilt beakta kvinnor och 

barn som utsätts för våld i nära relationer kan begränsa bemötandet och arbetet med 

våldsutövare. Stödet till våldsutövare utvecklades på 1990 - talet vilket är långt senare 

än stödet för våldsutsatta, när detta stöd växte fram kritiserades detta där vissa ansåg att 

män ska ställs till svars för sina våldshandlingar och andra att detta är ett 

jämställdhetsproblem som måste lyftas på högre nivå (SKL, 2011). Kritiken handlade 

också om en oro för att resurser som borde användas till våldsutsatta kvinnor istället 

gick till våldsutövande män (ibid.). Intervjudeltagarna beskriver att det oftast möter 

offer i en relation där våld förekommer och då kvinnliga offer. Herz (2012) skriver att 

fokus oftast ligger på den våldutsatta kvinnan då hon ses vara i stort behov av stöd och 

insatser, förövaren har dock en mer osynlig roll vilket synliggörs i forskning där 

socialsekreterare ofta utelämnar förövare från både diskussioner och insatser. Att 
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intervjudeltagarna upplever svårigheter att möta och arbeta med våldsutövare tänker vi i 

likhet med Herz forskning skulle kunna bero på att arbetet med att skydda kvinnor och 

barn under lång tid varit central i jämförelse med våldsutövare. Trots föreställningen om 

att förövare inte vill ha hjälp finns en vilja från flera av intervjudeltagarna att hjälpa 

våldsutövare, de upplever dock att detta försvåras av att insatserna överlag är 

begränsade inom organisationen till våldsutövare samt att de insatser som finns utanför 

organisationen ofta är könseparerade:  

”Kvinnojourer, mansjourer och de friviliga organisationerna är mer könsinriktade.” (B1)  

 

”Jag skulle ju önska att det fanns något väldigt bra och erbjuda eftersom det vore en väldigt ovanlig 

situation om det skulle komma en våldutövande man och be om hjälp. Ja det skulle vara ett ypperligt 

tillfälle och roligt om vi hade något riktigt bra att erbjuda och kunde ge honom allt det stödet när han tagit 

så stort steg.” (F1) 

 

”Det är rätt intressant det där tycker jag för det finns ju kvinnor som slår sina män också och hur ser det 

stödet ut där, för både mannen då som blivit utsatta och kvinnan som delar ut det liksom. För det är 

väldigt könsbundet i den här världen där man inte ska ha något kön.” (B1) 

 

Svensson et al. (2008) skriver att när gräsrotsbyråkraten möter klienter med behov som 

de upplever att organisationen inte kan uppnå uppkommer svårigheter för 

gräsrotsbyråkraten att uppfylla sina skyldigheter gentemot klienten. I denna situation 

har socialsekreterare ett handlingsutrymme, en möjlighet att välja att se klientens behov 

trots organisationens avsaknad av insatser eller uppleva sig begränsad av 

organisationens intresse och blunda för klienters problem och behov (ibid.). Vi tänker 

att intervjudeltagarna ser ett problem med att bemöta vådsutövare inom organisationen 

men uttrycker dock inte att de påtalat detta vidare högre upp i organisationen vilket 

möjligtvis skulle kunna förändra organisationens arbete med samtliga parter i en 

relation där det förekommer våld. En viktig del i gräsrotsbyråkratens uppdrag är 

möjligheten att påverka vilka insatser som behövs inom organisationen genom att lyfta 

de problem som de påträffar i sitt arbete, detta för att gräsrotsbyråkraten har en 

direktkontakt med medborgare och en möjlighet att påverka på politisk nivå (Lipsky, 

2010).  

5.2.2 Att motivera 

När intervjudeltagarna diskuterar bemötande till våldsutövare stannar diskussionen vid 

som tidigare nämnt att de inte vill ha hjälp och vikten av att motivera framkommer inte. 

När intervjudeltagarna däremot diskuterar hur de kan bemöta ett kvinnligt offer som 

söker hjälp för den våldsrelation hon lever i utan att vilja lämna sin partner talar de om 

vikten av att motivera henne till att förstå sitt bästa. De uttrycker att det bästa är att bryta 
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relationen vilket är återkommande i samtal om offer. En intervjudeltagare beskriver det 

såhär:   

” […] Om hon inte vill lämna sin sambo, det här styr ju lite hur man ska hantera ärendet. Är det någon 

som är på väg ja då sätter man ju in insatser för att lyfta bort kvinna på en gång och hjälpa till. Är det en 

person som inte vill lämna får man ju bemöta på ett lite annat sätt, lite mer motiverande och stöttande och 

vara noga med att inte kritisera partnern så att det kan få motsatt effekt. (K1)” 

 

 

I förhållande till detta tänker vi att intervjudeltagarna använder sitt handlingsutrymme 

på olika i sätt beroende på om det samtalar om att bemöta ett offer eller en förövare. Vi 

tänker att föreställningen om att förövare inte vill ha hjälp möjligtvis kan påverka 

socialsekreterare att inte försöka motivera dem till att ta emot hjälp i lika stor 

utsträckning som intervjudeltagarna är angelägna om att motivera offer till att ta emot 

hjälp.  Enligt Socialstyrelsens (2011) rekommendationer har socialtjänsten ett ansvar att 

inta ett helhetsgrepp gällande våld i nära relationer vilket innebär att även erbjuda eller 

motivera våldsutövare till behandling eller annan hjälp. I likhet med resonemanget ovan 

gällande handlingsutrymme tänker vi att intervjudeltagarna bör lyfta de uppfattningar 

som finns om att våldsutövare inte vill ha hjälp, detta för att synliggöra de uppfattningar 

som finns samt hur sanningsenliga de är. Vi tänker att en anledning till att stöd till 

våldsutövande män inte skattas lika betydelsefullt kan förstås utifrån ett 

genusperspektiv. Män tillskrivs egenskaper i form av självständighet, handlingskraft 

och kunnighet medan kvinnan beskrivs som svag, obildad och i större behov av hjälp 

(Fäldt & Kullberg, 2012). Att intervjudeltagarna inte motiverar våldsutövare till stöd 

och hjälp i samma utsträckning som de motiverar offer tänker vi skulle kunna bero på 

att de oftast möter kvinnliga offer som utsätts för våld av män. Det skulle även kunna 

tänkas att intervjudeltagarna omedvetet påverkas av de genusföreställningar som finns 

vilket talar för att kvinnor är i större behov av hjälp än män. De egenskaper som 

tillskrivs kvinnor förknippas inte med våldsutövande och på samma sätt förknippas inte 

heller män med offerskap (Herz, 2012). Män som offer i våld i nära relationer har 

genom tiderna förlöjligats och inte blivit trodda, detta kan förknippas med mannens 

överordning gentemot kvinnan som troligtvis medverkat till att män i överlag haft 

svårare att söka hjälp vilket författaren menar kan ha medverkat till ett osynliggörande 

inom socialt arbete (Kullberg et al., 2012).  

 

När intervjudeltagarna diskuterar ett utav de fiktiva fallen som belyser både män och 

kvinnor som förövare uttrycker flera intervjudeltagarna att de ska utgå från 
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verksamhetens uppdrag och riktlinjer oavsett kön och därmed bemöta alla lika men de 

uttrycker dock svårigheter i bemötandet: 

”Som vi pratade är det lätt att kvinnors våld inte tas lika allvarligt, att man inte tar till sig det på samma 

sätt och det är något som vi måste jobba med i utbildning och annat. Det är en del i vårt jobb att göra 

bedömningar […] och dessa blir individuella och naturligtvis utifrån de förutfattade meningar vi själva 

har, tyvärr. Det ligger på vårt ansvar tycker jag, att lyfta fördomar när vi upptäcker sånt hos oss själva.” 

(K1) 

 

När intervjudeltagarna samtalar om de insatser som finns uttrycker de att insatser till 

våldstövande kvinnor och våldsutsatta män är bristfälliga, de beskriver att detta 

möjligtvis kan beror på att insatserna formas efter de klienter de oftast möter vilka är 

kvinnliga offer som utsätts för mäns våld: 

”Men ett hinder är väl det att vi inte har insatser till kvinnliga förövare, det är ju en brist att de inte finns. 

Vi kan ju köpa in insatser om det var någon annan som erbjöd.” (V1) 

 

”Eller insatser till manliga utsatta.” (B1) 

 

”Man tänker också att det är så otroligt viktigt att det finns resurser också i samhället som vi kan hänvisa 

till för våldsutövare för då orkar man ju se dom som behöver hjälp också men vet var man gör av dom, 

annars blir det kanske att man vet inte riktigt hur man ska hantera det och då kanske man inte orkar se det 

heller.”(FR2) 

 

Vi tänker att föreställningen om att mäns våld är allvarligare än kvinnors våld, den 

uppmärksamhet som kvinnliga offer haft och till stor del fortfarande har tillsammans 

med bristande insatser som ovan beskrivits av intervjudeltagarna kan försvåra 

bemötandet till offer och förövare. Detta tänker vi för att vissa kategorier av män, 

kvinnor, offer och förövare synliggörs framför andra då det finns möjligheter att bemöta 

och hjälpa medan andra osynliggörs. När det exempelvis finns insatser till kvinnliga 

offer inom Socialtjänsten synliggörs denna grupp medan manliga offer som det saknas 

insatser till istället riskerar att osynliggöras. Forskning från Herz (2012) belyser vikten 

av att utmana de föreställningar som finns om förövare, detta för att kunna skapa 

nödvändiga insatser till samtliga parter in en relation där våld förekommer. Alla inom 

socialtjänsten på olika enheter har ett ansvar i arbetet att uppmärksamma våld och 

erbjuda stöd till våldsutsatta samtidigt som de har ett ansvar för individer som utövar 

våld (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2014). Detta består av att i första hand 

komma i kontakt med våldsutövare och därefter erbjuda stöd i form av behandling eller 

motiverande samtal (ibid.).  

 

6. Diskussion 
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Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka föreställningar socialsekreterare 

ger uttryck för gällande våld i nära relationer. I detta avsnitt kommer vi att presentera en 

sammanfattning av studiens viktigaste resultat som vi därefter kommer att reflektera 

över och föra en diskussion kring.  

 

6.1 Resultatsammanfattning 
 

Med utgångspunkt i vår första frågeställning: vilka föreställningar om offer respektive 

förövare gällande våld i nära relationer ger socialsekreterarna uttryck för? 

framkommer att intervjudeltagarna i samtal om våld i nära relationer ofta kopplar 

samman män med våldsutövande och kvinnor med offerskap. En del uttrycker också en 

föreställning om att det enda sättet för våldsutsatta kvinnor att få stopp på mäns våld är 

att lämna relationen, kvinnan beskrivs vara oförmögen att på egen hand lämna 

relationen och är därav i stort behov av hjälpinsatser. Ett annat resultat som 

framkommer är uppfattningen om att våldsutövare inte vill ha hjälp vilket de anser 

försvårar arbetet med denna grupp. Ytterligare ett resultat i studien är att mäns våld tas 

allvarligare än kvinnors våld vilket de kopplar samman med könsstereotypa 

föreställningar om män och kvinnor. Däremot ses våld i samkönade relationer som 

mindre allvarligt då partnerna beskrivs som jämbördiga.  

 

Utifrån vår andra frågeställning: vilken betydelse har dessa föreställningar för 

socialsekreterarnas handlingsutrymme och bemötande gentemot klienter? framkommer 

att intervjudeltagarna oftare möter offer än förövare. Samtidigt som intervjudeltagarna 

ger uttryck för vikten av att möta och hjälpa våldsutövare upplever de begränsningar i 

detta arbete då de uttrycker att våldsutövaren inte vill ha hjälp samt att insatser till 

denna grupp är otillräckliga. Ett viktigt resultat i förhållande till detta är att 

intervjudeltagarna i större utsträckning pratar om att motivera kvinnliga offer till hjälp 

vilket de inte lyfter som lika viktigt och möjligt i förhållande till våldsutövare. 

Ytterligare ett resultat som studien visar är att föreställningar om offer och förövare 

tillsammans med bristen på insatser gör det svårt att möta och hjälpa förövare.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Vi skulle vilja lyfta, diskutera och reflektera över tre ställningstaganden som vi anser 

viktiga från de resultat som framkommit. Dessa är bilder av män som förövare och 
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kvinnor som offer samt bemötandet till våldsutövare och slutligen att bemöta 

våldsutsatta kvinnor.  

 

Vi kan se att i likhet med forskning visar resultatet att det finns tydliga föreställningar 

gällande män som våldsutövare och kvinnor som våldsutsatta. Vi tänker att dessa 

könade föreställningar om offer och förövare tyder på att Socialtjänsten behöver 

utveckla ett arbete som i större utsträckning utgår från ett genusperspektiv. Detta tänker 

vi kan förstås utifrån det Herz (2012) beskriver, att risken med att bortse från 

genusperspektiv i arbetet med våld i nära relationer kan generera att Socialtjänsten 

fortsätter att reproducera stereotypa föreställningar om män och kvinnor, vilket 

resulterar i att individer och grupper inkluderas medan andra exkluderas. En anledning 

till att bilder av män som våldsutövare och kvinnor som våldsutsatta är tydliga beskrivs 

i tidigare forskning, arbetet gällande våld i nära relationer har sedan lång tid tillbaka 

bedrivits av ideella organisationer som könseparerat kategorierna offer och förövare och 

framförallt fokuserat på kvinnliga offer (Mattsson, 2013). Kritik gentemot de ideella 

organisationerna har bestått av att de ensidigt kategoriserat män som förövare och 

kvinnor som offer vilket även är en kritik mot det strukturella könsmaktsperspektivet 

som dominerat förståelsen av våld i nära relationer (ibid.). Vi tänker möjligtvis att 

könsmaktsperspektivet som under lång tid haft inflytande på fenomenet våld i nära 

relationer omedvetet och/eller medvetet medverkar till hur intervjudeltagarna ser på 

kategorierna offer och förövare.  

 

I resultatet framkommer att det finns svårigheter att hjälpa våldsutövare, dels utifrån 

uppfattningen om att de inte vill bli hjälpta, dels utifrån det faktum att det inte finns 

utvecklade insatser gentemot dessa. Däremot anser intervjudeltagarna att det är viktigt 

att även hjälpa våldsutövare och inte bara de våldsutsatta, detta för att bekämpa 

förekomsten av våld i nära relationer vilket stämmer överens med Socialstyrelsens 

rekommendationer. Att arbeta med alla parter är enligt Socialstyrelsen (2011) att ta ett 

helhetgrepp om frågan med våld i nära relationer. Vikten av att vilja hjälpa våldsutövare 

som framkommer i resultatet av vår studie skiljer sig från en del av den tidigare 

forskning som presenterats där viljan till att hjälpa våldsutövare skattades lågt (Seelau 

& Seelau, 2005; Herz, 2012). Vi tänker att beaktandet av ett helhetsgrepp i arbetet med 

våld i nära relationer underlättas av att inneha ett genusperspektiv. Det bidrar till en 

förståelse av att stereotypa egenskaper kopplas till män och kvinnor som medverkar till 
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kategoriseringar av vem som är offer respektive förövare (Fäldt & Kullberg, 2012). En 

slutsats vi drar är att arbetet och insatserna till våldsutövare skulle behöva prioriteras 

mer och utvecklas. Detta skulle kunna bidra till att socialsekreterare lättare skulle kunna 

möta våldsutövare samt deras behov av hjälp och motivera till förändring, därigenom 

tänker vi att socialsekreterares föreställningar om offer och förövare skulle kunna 

utmanas och förändras.  

 

Vi ser att det strukturella könsmaktsperspektivet blir synligt hos intervjudeltagarna när 

hjälpen till våldsutsatta kvinnor i stor utsträckning fokuserar på att kvinnors enda väg ur 

en våldsam relation är bryta relationen, detta trots att kvinnan själv söker hjälp med en 

önskan om att stanna i relationen. Flera intervjudeltagare betonar också vikten av att 

motivera kvinnan till att lämna relationen. Att inneha ett helhetsgrepp och samtidigt 

särskilt beakta våldsutsatta kvinnor och barn tänker vi korresponderar till stor del med 

det relationella perspektivet. Detta perspektiv menar (Hydén, 1995a; Hydén, 1995b) att 

samspelet mellan offer och förövare är betydelsefullt då båda parterna synliggörs vilket 

skapar en möjlighet att bekämpa våld i nära relationer. Könsmaktsperspektivet 

fokuserar mer på ojämlikheten mellan könen samt vad över- och underordning i 

samhället kan bidra till (Lundgren, 2004). För att föra samman arbetet med samtliga 

parter i en våldsrelation och det särskilda ansvaret som föreligger för utsatta kvinnor 

och barn tror vi att dessa två perspektiv ovan bör förenas för att synligöra ojämlikheter 

mellan kön utan att utesluta vikten av att arbeta med både offer och förövare. Vi 

reflekterar dock över att denna kombination av dessa två perspektiv riskerar att 

möjligtvis inte synliggöra män som offer, kvinnor som förövare samt våld i samkönade 

relationer och därmed tänker vi att genusperspektivet bör komplettera dessa perspektiv 

och förståelsen av våld i nära relationer.  

 

Att stötta och hjälpa de utsatta grupper som finns i samhället har inte lika stor betydelse 

i dagens sociala arbete som det tidigare haft, detta för att det idag finns stora krav på att 

det som genomförs inom socialt arbete ska ha evidens, vara kostnadseffektivt och visa 

både goda och snabba resultat (Svensson et al., 2008). Detta betyder att den enskilda 

socialsekreterarens handlingsutrymme inte endast innefattar valmöjligheter utan även att 

ta ansvar och ställning till de problem som uppstår i det praktiska arbetet med 

exempelvis bristen på insatser (ibid.). Utifrån att socialt arbete har förändrats och idag 

ofta styrs av målrationalitet och mindre klientperspektiv tänker vi att 
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gräsrotsbyråkratens ansvar att lyfta och påtala de brister de möter i det sociala arbetets 

praktik tillskrivs ännu större betydelse.  Vi har dock en förståelse för att 

socialsekreterares arbete styrs av många olika faktorer som de ständigt ska ta ställning 

till, både inom den egna verksamheten och till de klienter de möter i förhållande till vad 

som känns etiskt korrekt. Utifrån de resultat som framkommit och den diskussion vi fört 

tänker vi att ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara hur Socialtjänsten på 

bästa möjliga sätt ska kunna nå våldsutövare för att således kunna arbeta mer aktivt med 

dem i enlighet med helhetsgreppet.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 
Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Sandra Johansson och Ann-Sofi Persson och läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet på Högskolan i Gävle och ska nu skriva examensarbete. Syftet 

med vår studie är att undersöka hur Socialtjänsten arbetar med våld i nära relationer 

samt socialsekreterarnas beskrivningar och syn på detta arbete. Vi skulle vilja träffa 

socialsekreterare från olika enheter som på olika sätt möter denna målgrupp. Detta vill 

vi göra genom en gruppdiskussion som kallas fokusgruppsintervju där alla deltagarna 

träffas för att diskutera de fiktiva fall som följer med detta informationsbrev. Vi som 

undersökningsansvariga kan under fokusgruppsintervjun komma att ställa ytterligare 

frågor som rör detta ämne.  

 

Deltagande i denna fokusgrupp är frivilligt och sker anonymt, det som framkommer 

under gruppdiskussionen kommer enbart att användas till vår studie och endast fiktiva 

namn kommer förekomma i uppsatsen.  Vi kommer att spela in fokusgruppsintervjun 

och transkribera (skriva ut) den, detta för att underlätta vårt arbete och det är endast vi 

som undersökningsansvariga som kommer ha tillgång till materialet. Denna inspelning 

och utskrift kommer att raderas när vårt arbete är färdigställt. 

 

Förberedelser: 

De fiktiva fall som vi bifogar ska användas som underlag för diskussionen. Vi önskar att 

samtliga deltagare läser igenom fallen inför fokusgruppintervjun och skriver 

stödanteckningar gällande de frågor som ställs. Ni får gärna diskutera fallen med era 

kollegor. Föreställ dig att det är en person som besöker den verksamhet du arbetar på, 

lägg ingen större vikt på varför denna person sökt sig till just din arbetsplats utan utgå 

bara från den information du fått som finns beskriven i de fiktiva fallen.  

 

Fokusgruppsintervjun kommer att äga rum tisdag den XX april mellan klockan 10-

12:00 på Socialförvaltningen i (namn) kommun. Vi kommer att sitta på plan 3 i lokalen 

som heter (namn) på (namn). Vi är väldigt tacksamma för att ni vill delta i denna studie 

och erfarenhet från andra fokusgruppsintervjuer är att deltagarna upplever 
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diskussionerna som givande och lärorika. Vi ser fram emot att träffas, om du skulle få 

förhinder eller har några frågor gällande studien så kontakta gärna någon av oss.  

 

Tack på förhand! 

Vi bjuder på fika! 

 

Med vänliga hälsningar/Ann-Sofi Persson & Sandra Johansson   

 

Sandra Johansson   Ann-Sofi Persson 

xxxxxxxx@student.hig.se   xxxxxxxx@student.hig.se                                                                                                          

  

Telefon.nr: 07X XXX XX XX                      Telefon.nr: 07X XXX XX XX 
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8.2 Bilaga 2 

Fall 1. Ellen 

Ellen lever i en samkönad relation sedan fem år tillbaka med Annica, de två är 

sammanboende utan barn. Ellen har tidigare erfarenhet av destruktiva förhållanden och 

trodde till en början att relationen med Annica var hennes första sunda parrelation. Det 

första tre åren av relationen beskriver Ellen som de bästa åren i hennes liv, hon och 

Annica levde ett fartfyllt liv med jobb, fritidsaktiviteter, fest och vänner. Därefter blev 

Annica av med sitt arbete och blev alltmer deprimerad över situationen som arbetslös, 

Ellen försökte stötta Annica i detta men Annica tog ut sitt dåliga mående på Ellen och 

bråken hemma eskalerade. Annica började dricka alkohol oftare än tidigare, även under 

vardagar vilket i sin tur ledde till att Ellen ifrågasatte sin sambos dryckesvanor. En kväll 

när Ellen kände att Annicas mående i kombination med alkohol hade gått för långt och 

tog upp detta med sin partner slutade diskussionen med att Annica slog Ellen ett flertal 

gånger i ansiktet. Ellen blev chockad och lämnade lägenheten men återvände till Annica 

några dagar senare då Annica hade ångest över vad som hände den kvällen och lovade 

att sluta dricka samt ta tag i sitt dåliga mående. Efter denna händelse avtar Annicas 

dryckesvanor och relationen blir bättre under ett halvår, Annica mår dock fortfarande 

dåligt och har endast korta vikariat medan Ellen arbetar heltid och i stort sett försörjer 

dem båda. Detta leder till konflikter, Annica börjar dricka igen och börjar misshandla 

sin sambo psykiskt och fysiskt med kränkande ord, knuffar och slag. Ellen känner att 

hon inte kan hantera situationen själv men vill inte lämna sin sambo.  

 

Diskussionsfrågor:  

1. Vad skulle du utifrån din verksamhets uppdrag samt riktlinjer göra i relation till 

Ellen?  

2. Vad anser du att du måste göra?  

3. Vad skulle du vilja göra?  

4. Vad behöver du för kunskap för att kunna bemöta och hjälpa Ellen?  
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8.3 Bilaga 3 

Fall 2. Lisa 

Lisa och Niklas är gifta sedan 16 år tillbaka och har två barn som är 12 och 14 år. Lisa 

har alltid upplevt att Niklas har bestämt i stort sätt allt som rör henne själv och barnen. 

Detta kan exempelvis handla om vilka inköp som ska göras, vilka Lisa bör träffa 

alternativt inte träffa och regler gällande barnen. Niklas har ett svartsjukt beteende och 

Lisa har känt sig begränsad. Under de senaste åren har Niklas använt fysiskt våld 

gentemot Lisa vid fem tillfällen men aldrig när barnen sett på, våldet skrämmer Lisa 

alltmer. Lisa har under ett flertal gånger under åren försökt att prata med Niklas om hur 

hon känner gällande hans kontrollerade och svartsjuka beteende. Niklas har alltid 

rättfärdigat sitt beteende och skuldbelagt Lisa vilket givit Lisa dåligt samvete gentemot 

barnen då Niklas upprepade gånger talat om för Lisa att hon splittrar familjen. Lisa har 

arbetat 50 % under småbarnsåren och låtit barnen uppta den mesta av hennes tid, nu när 

barnen är större känner Lisa ett behov av att träffa vänner och arbetskamrater på fritiden 

vilket hon tidigare inte haft tid till. Niklas reagerar starkt på detta genom att han 

psykiskt trycker ner Lisa, svartsjukan och det fysiska våldet eskalerar, Niklas 

kommenterar Lisas utseende på ett negativt sätt och hotar henne att bli av med 

vårdnaden över barnen om hon lämnar honom eftersom hon inte har ekonomiska 

förutsättningar att ta hand om barnen själv. Lisa känner sig deprimerad, ensam och 

maktlös och ifrågasätter deras relation och kärlek men Niklas hot om barnen samt hans 

våldsamma beteende skrämmer henne.  

 

Diskussionsfrågor:  

 

1. Vad skulle du utifrån din verksamhets uppdrag samt riktlinjer göra i relation till Lisa?  

2. Vad anser du att du måste göra?  

3. Vad skulle du vilja göra?  

4. Vad behöver jag för kunskap för att kunna bemöta och hjälpa Lisa?  
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8.4 Bilaga 4 

Fall 3. Marcus 

Marcus lever i en relation tillsammans med Stina sedan 2 år tillbaka, paret bor 

tillsammans i ett hus. Marcus har två barn från ett tidigare förhållande som är utflyttade. 

Marcus före detta fru lämnade honom pga. Marcus sätt att kontrollera och nedvärdera 

henne genom ironiska kommentarer vilket skadade henne psykiskt och då även deras 

förhållande. Marcus träffade Stina en kort tid efter skilsmässan och relationen blev 

snabbt starkt och kärleksfull. Efter en tid har dock Marcus nuvarande sambo Stina 

påpekat att hans beteende är problematiskt för relationen och för två veckor sedan 

ställde hon ett ultimatum om att Marcus måste söka hjälp för sitt beteende och förändra 

detta då hon i annat fall kommer lämna relationen. Marcus tidigare skilsmässa 

påverkade honom mycket hårt och den nuvarande relationen är viktigt för honom, 

Marcus har tidigare inte sett sitt beteende som ett problem vilket han numera börjar få 

insikt om att det faktiskt är.  

 

Diskussionsfrågor:  

1. Vad skulle du utifrån din verksamhets uppdrag samt riktlinjer göra i relation till 

Marcus?  

2. Vad anser du att du måste göra?  

3. Vad skulle du vilja göra?  

4. Vad behöver du för kunskap för att kunna bemöta och hjälpa Marcus?  
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8.5 Bilaga 5  
Intervjuguide 

Tema - Perspektiv på våld i nära relationer 

- Vem eller vilka parter arbetar (aktivt arbete, stödsamtal, vägledning) ni med i en 

relation där våld förekommer? 

o Upplever ni att det finns möjlighet att arbeta med både våldsutövare, 

våldsutsatta och barn? 

o Hur känner ni för att arbeta med samtliga parter i en våldrelation? 

 

- Hur kan våld i nära relationer förstås – vem/vilka kan vara våldsutövare, 

våldsoffer? 

o Anser ni att någon eller några förklaringar/perspektiv till våld är mer 

framträdande än andra?  

Tema - Organisation och policy 

- Hur upplever ni att organisation arbetar med våld i nära relationer?  

- Är ni medvetna om organisationens riktlinjer gällande våld i nära relationer?  

o Om svaret är ja, hur använder ni riktlinjerna i ditt i arbete?  

- Vilka hinder och möjligheter anser ni att det finns i organisationens arbete med 

våld i nära relationer?  

Tema – Samverkan, kunskap och utbildning 

- Anser ni att ni har den kompetens ni önskar och behöver för att arbeta med våld 

i nära relationer? 

o  Vilka kunskapsbehov finns? 

 

- Hur upplever ni samverkan med andra enheter på din arbetsplats gällande arbetet 

med våld i nära relationer?  

o Vad fungerar bra alternativt bör förbättras?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


