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Abstract 

 

Author: Malin Johannesson & Sophie Johansson 

Title: Courage to see a perpetrator! - A comparative qualitative study about interventions for men 

who practice violence in heterosexual relationships [Translated title] 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: Ulf Drugge 

The aim of this study was to examine and compare two municipalities’ approaches to deal 

with men’s violence as a social problem. Further the aim was to analyze social workers’ 

opinions about interventions for men who practice violence in heterosexual relationships. The 

study has got a qualitative approach and we did a subjective selection where we chose to 

apply semi-structured interviews with social workers who work with domestic violence. 

These interviews were exercised in two different sized municipalities, because we aimed to 

get information if the work with violent perpetrators differs in the larger and the smaller 

municipality. We chose to perform three interviews in the larger municipality and two in the 

smaller. More specifically the aim of the study was to examine what kind of interventions and 

work methods that were characterized for the organizations and how the preventive work with 

men’s violence against women were performed in the municipalities. Further we wanted to 

compare the social workers’ opinions about the interventions for men who practice violence 

against women. We have adopted a new institutional perspective as a theoretical basis for our 

analysis. We found in the study that the big difference between the municipalities and their 

work with violent perpetrators was that the larger municipality had an underlying organization 

apart from the social service that performed the work. In the smaller municipality the work 

was integrated with other work tasks on the social service office. Similarities in the 

municipalities were that the social service offered individual treatment to the perpetrators and 

they were inspired by ATV: s way of manage violence. Both municipalities aimed to work 

preventively spreading knowledge in order to make men’s violence visible.  

 

Keywords: domestic violence, men’s violence against women, perpetrator, interventions, 

preventive work 
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FÖRORD 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som på något sätt har varit till hjälp för vår studie. 

Samtliga socialarbetare från de olika verksamheterna i kommunerna som har tagit sig tid att 

träffa oss för att prata om våld i nära relation. Ett stort tack till Er, utan möjligheten till er 

information hade studien inte varit genomförbar.  

Vi vill även rikta ett tack till Er som har läst igenom vår studie och bidragit med 

betydelsefulla synpunkter. 

 

Malin Johannesson och Sophie Johansson 

Kalmar 2012 
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1. PROBLEMFORMULERING 

Den senaste tiden har det diskuterats mycket om våld i nära relation i massmedia. Det 

rapporterades i början av mars 2012 i nyheterna att var femte kvinna blir misshandlad av sin 

man i en nära relation (Nyheter24 2012). Sveriges Kommuner och Landsting - SKL vänder på 

perspektivet och ser istället behovet av insatser till våldsutövare och förtydligar det genom 

följande; 

75 000 kvinnor misshandlas i en nära relation varje år. 200 000 barn bevittnar våld i 

hemmet varje år. Endast 1500 män årligen genomgår behandling för sin våldsproblematik. 

Det är dags att mer fokusera på förövaren och att arbeta förebyggande med männen som 

slår (SKL 2011). 

Även Eva Lundgren et al. (2001) redogör i sin undersökning för våld i nära relation och dess 

omfattning. I studien skickades enkäter ut till 10 000 kvinnor i åldern 18-64 år som skulle 

svara på sina erfarenheter av våld. Svarsfrekvensen var 70 % och av dessa kvinnor framkom 

det att nästan 50 % hade blivit utsatta för mäns våld. Fokus i forskning och debatt har varit på 

kvinnor som brottsoffer och inte på män som förövare. Brottsoffer ska självklart få hjälp, 

skydd och stöd för att bearbeta sina upplevelser och få möjlighet att gå vidare med sina liv. 

Men vad händer med de män som utövar våld? Även om de kvinnor som blivit våldsutsatta 

får hjälp så kan männens utövande av våld fortsätta i deras nästa relation. För att våld i nära 

relation ska bekämpas och förebyggas måste det ske en förändring hos mannen, den som 

utövar våldet, annars tenderar problemet att fortsätta och fler människor utsätts. Jeff Hearn 

(1998) redogör för liknande resonemang i sin revolutionerande forskning om män som utövar 

våld i nära relation. Han menar att alla involverade parter i en våldsrelation måste synliggöras, 

därmed även våldsutövaren. Detta indikerar även Lars-Åke Kastling (2010) då han uttrycker 

att våldsutövaren måste få insatser och behandling för att kunna förändra våldsbeteendet och 

därigenom ta sitt ansvar för handlingarna.  

 

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra finns med som ett av målen i jämställdhetspolitiken; 

där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet (Regeringskansliet 2004b). En politisk satsning gjordes av regeringen genom att år 

2007 arbeta fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I handlingsplanen redogörs för vilka 

åtgärder och insatser som behövs göras i samhället för att bekämpa våld i nära relation. 

Åtgärderna riktas till myndigheter, frivilligorganisationer, landsting och kommuner 

(Regeringskansliet Skr. 2007/08:39). Kommunernas ansvar tydliggörs i Socialtjänstlagen, 
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SoL, 2 kap. 2 § där det understryks att socialnämnden har ansvar för samtliga invånare i 

kommunen. Det framkommer även av SoL 3 kap. 1§ att kommunen ansvarar för att erbjuda 

individuellt inriktade insatser efter den enskildes behov (Norström & Thunved 2011, s.44, 

63). Kommunerna ska därmed tillgodose att samtliga parter i en våldssituation erbjuds 

insatser och stöd efter individuellt behov. Som nämndes ovan har fokus varit på kvinnor som 

brottsoffer och inte på män som förövare. För att bekämpa våld i nära relation måste det 

erbjudas stöd och insatser till mannen, den som utövar våldet. 

 

2. SYFTE OCH CENTRALA FRÅGOR 

Syftet med studien är att jämföra två kommuners sätt att hantera mäns våld som ett socialt 

problem. Samt att analysera socialarbetares uppfattningar om insatser för män som utövar 

våld i heterosexuella relationer.  

 Hur arbetar socialarbetarna i de olika kommunerna med män som våldsutövare? Vilka 

insatser och arbetsmetoder präglar verksamheterna? 

 Hur arbetar kommunerna förebyggande med mäns våld mot kvinnor? 

 Vad finns det för likheter och/eller skillnader i socialarbetarnas uppfattningar om 

insatser för våldsutövare? 

 

2.1 Avgränsningar  

Studien har avgränsats till att belysa våldsutövare och utifrån studiens ansats är dessa män. 

Dessa våldsutövande män kommer löpande i studien benämnas med olika definitioner men 

det finns inga bakomliggande värderingar av ordvalen. De benämningar som görs av kvinnor 

som brottsoffer följer under samma princip. Det är våld i nära relation studien har utgått från 

och inte andra former av våld. Det finns olika definitioner av våld, det görs dock inga 

indelningar av våldet när det kommer till presentationen av materialet utan där benämns det 

som våld oavsett vilken typ av våld det är. Studien vill ändå tydliggöra olika typer av våld för 

att skapa en förståelse för våldet och dess omfattning, vilket presenteras nedan under 

”definitioner av våld”. Det som avses med nära relation i studien är ett förhållande mellan en 

man och en kvinna. Medvetenheten finns om att våld även sker inom till exempel samkönade 

relationer men för att begränsa studien har fokus varit på heterosexuella relationer. Det som i 

studien kommer att definieras som ”Den större kommunen” är en kommun med cirka 65 000 
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invånare. ”Den mindre kommunen” som presenteras i studien har ett invånarantal på cirka 

30 000. Kommunerna i studien representerar socialtjänsten i vardera kommun, den större 

kommunen har också en underliggande verksamhet. ”Den underliggande verksamheten” som 

genomgående presenteras som sådan i studien, tillhör därmed socialtjänsten i den större 

kommunen och arbetar enbart med våld i nära relation. 

2.2 Definitioner av våld   

Här presenteras de definitioner som Per Isdal (2001) använder för att redogöra för begreppet 

våld. Detta för att tydliggöra begreppets vida omfattning och ge en förståelse för dess 

innebörd. Då Isdal har en framträdande roll i arbetet med våldsutövare är dessa definitioner av 

våld aktuella för studien (se bilaga III). Isdal (2001) kategoriserar våld följande; fysiskt våld, 

sexuellt våld, materiellt våld, psykiskt våld och latent våld (s.37). 

 

Fysiskt våld innebär att någon använder fysisk makt genom att smärta, skada, skrämma eller 

kränka en annan individ mot dennes vilja. Handlingar som omfattar fysiskt våld kan vara allt 

från att nypa till att slå eller skjuta ihjäl någon. Hot om fysiskt våld ligger ofta bakom andra 

våldsformer och kan bidra till en stärkande effekt av dessa (Isdal 2001, s.41, 43). Sexuellt våld 

är alla handlingar som riktas mot en annan persons sexualitet när de utförs mot dennes vilja. 

Där handlingarna smärtar, skadar, skrämmer eller kränker. Det kan röra sig om sexuella 

trakasserier, tvång att utföra sexuella handlingar, sexuell tortyr eller våldtäkt (ibid., s.43-44). 

Materiellt våld är handlingar som riktas mot ting eller föremål där de verkar skrämmande 

eller kränkande för en annan person. Detta våld kan innebära att slå sönder en dörr eller kasta 

ett föremål för att andra ska bli skrämda eller uppleva fruktan (ibid., s.45-46). Psykiskt våld 

innebär att skada, skrämma eller kränka någon utan att använda fysiska handlingarna. Det 

innebär också att styra eller dominera andra människor med hjälp av bakomliggande makt 

eller hotbild. Det psykiska våldet kan delas in i undergrupper vilka är; direkt hot, indirekt hot, 

degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering och 

emotionellt våld (ibid., s.47). Latent våld innebär att våldet är närvarande i och med att 

möjligheten finns att någon är våldsam. Vetskap om att våld har förkommit i till exempel en 

relation kan bidra till att den utsattas beteende anpassas för att undvika nytt våld. 

Livssituationen styrs därmed av risken för nytt våld (ibid., s.64). Sammanfattningsvis betyder 

våld en mängd olika saker och har olika innebörd beroende på vem som definierar det. Våld 

som begrepp är därmed komplext och kunskapen kring detta bör spridas i samhället för att 

våldet ska kunna uppmärksammas utifrån sina olika definitioner.  
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3. METOD 

Under metodavsnittet presenteras de tillvägagångssätt som studien har haft för att nå fram till 

resultat och analys. Därmed görs en presentation av studiens design, urval, 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt metoddiskussion. Vidare redogörs för validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, etiska överväganden, litteratursökning samt 

arbetsfördelning. 

     

3.1 Studiens design 

Studien har en kvalitativ design där strategin fokuserar främst på ord framför kvantifiering av 

data. Studien har en kunskapsteoretisk ståndpunkt där tolkning av empirin är en central punkt 

för att bilda en djupare och ökad förståelse av materialet (Jmfr., Bryman 2011, s.340-341). 

Studien intog en kvalitativ infallsvinkel då det utfördes intervjuer med socialarbetare, för att 

få så djupgående information som möjligt om de centrala frågorna. En kvalitativ studie ska 

alltid vara fast förankrad i data och det innebär att det alltid krävs en tolkningsprocess som 

resulterar i att finna meningen av rådata, samtidigt är det viktigt att betona att forskarens 

fördomar undviks i analysen. Empirin till en kvalitativ studie kan samlas in med hjälp av olika 

metoder, den metod som varit rimligast för syftet med studien var intervju. Intervjuerna som 

genomfördes transkriberades till intervjuutskrifter och analyserades utefter de 

tematiseringarna som gjorts i intervjuguiden. Något som symboliserar kvalitativa data är att 

studien är inriktad på ett naturligt förekommande fenomen som identifierar hur verkligheten 

sannerligen ser ut (Jmfr., Denscombe 2009, s.367-368, 370, 399). Genom den kvalitativa 

designen vill fenomenets inifrånperspektiv analyseras för att på så sätt skapa en djupare och 

mer fullständig uppfattning om studieobjektet (Holme & Solvang 1997, s.92). 

   

3.2 Urval 

Studien utgår från två olika kommuner där socialtjänstens arbete med män som våldsutövare 

har undersökts. Kommunerna skiljer sig åt storleksmässigt vilket kan ha relevans för den 

jämförande studien då kommunernas olika storlek kan bidra till skillnader politiskt, 

ekonomiskt och strukturellt. Följaktligen kan därmed insatserna till våldsutövare se olika ut. I 

studien har ett icke-sannolikhetsurval gjorts vilket utifrån Martyn Denscombe (2009) betyder 

att det har bortsetts från principen om att alla har samma möjlighet att komma med i urvalet 

till studien. Ett exempel på detta är subjektivt urval som innebär att forskaren medvetet väljer 



 

9 

 

urvalet till undersökningen då urvalet besitter en viss kunskap som har relevans för 

forskningen (s.37). Då kunskapen fanns om att socialtjänsten arbetar med våld i nära relation, 

blev det subjektiva urvalet i studien socialarbetarna på socialtjänsten. En styrka med det 

subjektiva urvalet var att informanter med relevant kompetens för studien kontaktades och 

materialet kunde samlas in förhållandevis fort. Vetskapen om informanterna bidrog därmed 

till den subjektiva urvalsmetoden.  

 

Vid mötet med den större kommunen framkom det vidare information om en underliggande 

verksamhet som drivs utifrån socialtjänstens regi, som arbetar just med våld i nära relation. 

Då den underliggande verksamheten arbetar med våldsutövare, i likhet med studiens ämne, så 

upprättades därefter en kontakt med denna verksamhet. Detta kan förstås vara vad Denscombe 

(2009) beskriver som snöbollsurval. Snöbollsurval innebär en process där en etablerad 

kontakt hänvisar till nästa informant som kan komma att vara av relevans för studien. Därefter 

upprättas kontakt med denna nya informant för att denne sedan ska bli aktuell för urvalet av 

studien (s.38). Snöbollsurvalet ses som en stor tillgång för studien då detta urval visade sig 

inneha goda erfarenheter rörande arbetet med våldsutövare i nära relation.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

I studien användes metoden intervju för att samla in empirisk data. Detta för att syftet med 

studien var att erhålla djupgående material om kommunernas arbetsmetoder, förebyggande 

arbete och socialarbetarnas uppfattningar om insatser för våldsutövare. Enligt Idar Magne 

Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) har forskaren en uppfattning om vilka 

ämnesområden som denne vill beröra under intervjun med informanten. Ämnesområdena 

formuleras i förväg i en intervjuguide som sedan är till hjälp under intervjun, guiden behöver 

inte efterföljas till fullo men det är av stor betydelse att intervjun behandlar samtliga områden 

(s.100-101). I likhet med vad Holme och Solvang beskriver har en intervjuguide utformats i 

studien där de centrala frågorna har tematiserats (se bilaga I), detta för att skapa trygghet för 

intervjuaren som därmed hade något handfast att följa. Under varje tema i intervjuguiden 

finns fördjupningsfrågor som var till hjälp under intervjuerna med socialarbetarna. Dock kan 

utformandet av en intervjuguide begränsa intervjusituationen. Då betydelsefull information 

som inte efterfrågas i guiden inte heller tas i beaktning under intervjun. 
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Den metod som användes var semistrukturerad intervju med socialarbetarna från de olika 

kommunerna. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer som att utvalda 

ämnen används för att få frågorna besvarade samtidigt som det ges utrymme till informanten 

att själv utveckla svaren. Forskarens roll blir mer vägledande (s.234-235). Colin Robson 

(2002) menar att det är positivt att utföra en intervju där båda parter möts då möjligheten finns 

att tolka uttryck samt ställa relevanta följdfrågor (s.272). I studien motiverades det därför till 

att utföra personliga intervjuer för att få en djupare dialog där följdfrågor bidrog till en god 

samtalsprocess. Samtidigt bidrog de semistrukturerade intervjuerna i studien till att 

intervjuaren formade mötet efter specifik situation. Den som intervjuade var flexibel för att på 

ett följsamt sätt kunna anpassa sig i samtalsprocessen och situationen. Detta var en styrka då 

det bidrog till att informanterna fick uttrycka sina åsikter och utveckla sina svar.  

 

Kontakt etablerades med socialtjänsten i de två olika kommunerna per e-mail och telefon. 

Därigenom skapades kontakt med en enhetschef från vardera kommun som guidade vidare till 

berörda socialarbetare inom området, som det bokades tid för intervju med. Efterfrågan 

gjordes om två individuella intervjuer vid varje socialtjänst, på båda ställena erbjöds det dock 

möte med två socialarbetare samtidigt. Dessa intervjuer blev då i jämförelse med vad 

Denscombe (2009) väljer att benämna som gruppintervju. Med gruppintervju tenderar 

intervjuaren att få vidare kunskap, då förutsättningarna med flera intervjuobjekt leder till att få 

fler svar och flera perspektiv om ämnet. Det gör också att representativiteten på den 

insamlade empirin ökar då man som intervjuare har fått svar från flera deltagare. Intervjun 

kan i stort sätt genomföras på samma tillvägagångssätt som en personlig intervju, då forskaren 

ställer frågorna och deltagarna svarar individuellt (s.236). En ytterligare personlig intervju 

utfördes i den större kommunen genom att hänvisning gjorts till deras underliggande 

verksamhet. Den intervjun utfördes enskilt med endast en socialarbetare från verksamheten.  

 

Till varje intervju fanns en utsatt tidsram på cirka 1-1½ timma och intervjuerna utfördes under 

inspelade ljudupptagningar. Ljudupptagningarna transkriberades sedan ordagrant till 

utskriftsformat, där varje rad fick ett specifikt radnummer för att underlätta analysen av 

materialet. Studiens båda författare deltog under samtliga intervjuer, där ansvaret delades upp 

och en hade huvudansvaret att intervjua samtidigt som den andre observerade och förde 

minnesanteckningar. Tillvägagångssättet är i likhet med vad Denscombe (2009) beskriver att 

ljudupptagningar ger en närmast fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjun. 

Minnesanteckningar kan vara till fördel då det kompletterar sådant som inte hörs och visas 
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under ljudupptagning. Radnumrering bidrar till att det blir enklare att navigera sig i utskriften 

av intervjuerna och det kan vara till fördel vid analys (s.259-261). 

 

3.4 Analysmetod 

I studien användes en kvalitativ analysprocess vilket innebar att det meningsbärande i 

materialet identifierades. Det konstruerades en intervjuguide utifrån tre teman som 

representerade de centrala frågeställningarna. Tematiseringarna gjordes för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för att analysera det insamlade materialet (Jmfr., Denscombe 

2009, s.367-368). I intervjuutskrifterna eftersöktes återkommande mönster utefter 

tematiseringarna, vilka sedan kodades med hjälp av radnumreringar. Det material som kodats 

och grupperats in under de olika tematiseringarna och som varit av störst relevans för studien 

sammanfattades sedan i resultat och analysdelen. Resultaten från de olika kommunerna 

presenterades under respektive tematisering och stärktes med talande citat. Resultatet 

jämfördes och analyserades sedan under varje tematisering utifrån valt teoretiskt perspektiv 

samt tidigare forskning (Jmfr., Denscombe 2009, s.373-374). 

 

3.5 Metoddiskussion 

Tanken var från början att använda en kvantitativ infallsvinkel och enkät som 

insamlingsmetod, då intresset var att undersöka våldsutövares egna uppfattningar om sitt 

beteende. Efter överväganden kom denna metod att bli etiskt olämplig då ämnet tenderar att 

vara både sårbart och känsligt för informanten. Studien tog därmed en annan riktning och 

fokuserade istället på två kommuners insatser för våldsutövare samt socialarbetares 

uppfattningar om dessa. Planerna var från början att utföra individuella intervjuer på 

respektive socialtjänst men då dessa inte hade resurser nog att erbjuda detta anpassades 

intervjuerna därefter, vilket resulterade i både grupp- och individuella intervjuer. Det finns 

anledning att tro att en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med socialarbetarna i 

kommunerna var den metod som lämpade sig bäst för studien. Då insamlingen av materialet 

skulle ge så djupgående information som möjligt om kommunernas insatser för våldsutövare 

och socialarbetarnas uppfattningar om dessa (Jmfr., Denscombe 2009, s.367-370).  

 

Holme och Solvang (1997) redogör för att utgångspunkten i den kvalitativa 

forskningsprocessen är bland annat den förförståelse som forskaren har. Förförståelsen är 

uppfattningar som forskaren har om ett fenomen, dessa uppfattningar har skapats genom till 
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exempel erfarenheter, utbildningar eller tidigare forskning (s.95). Förförståelsen som 

socionomstuderande bidrog bland annat till att vetskapen fanns om vilka informanter som var 

av intresse för studien.  

 

Valet blev två storleksmässigt olika kommuner, då det fanns tankar om att det skiljer sig åt 

mellan kommunernas resurser och metoder att arbeta med våld i nära relation. 

Storleksskillnaden mellan kommunerna har därför varit en motiverande orsak till valet av 

antal intervjuer per kommun. Det visade sig tidigt i kontakten med socialtjänsten att det fanns 

ytterligare resurser att tillgå i den större kommunen. Eftersom studien inte har för avsikt att 

generalisera det insamlade materialet så har antalet intervjuer inte haft en avgörande 

betydelse, då studien istället har en jämförande karaktär. Genomgående kommer urvalet i 

studien hållas konfidentiella då det inte är av relevans för resultatet att presentera dem vidare. 

Diskussioner om etiska aspekter att offentligöra eller hålla kommunerna konfidentiella 

presenteras under rubriken ”etiska överväganden” nedan. 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet definieras utifrån att studien undersöker det som avses att undersökas, där forskaren 

verkligen undersöker det som är av syfte för studien och ingenting annat (Patel & Davidsson 

2003, s.98; Thurén 2007 s.26). Validiteten stärks då författarna till föreliggande studie har 

konstruerat intervjufrågor för att samtliga informanter ska kunna besvara frågorna med 

samma utgångspunkt, det medför att studien förhåller sig till det som är av syfte att studeras. 

Denscombe (2009) väljer att definiera validitet som att säkra att insamlad data kommer att 

representera sanningsenlig information från informanterna (s.380). För att säkra denna 

validitet har urvalet i studien varit socialarbetare, som arbetar eller kommer i kontakt med 

män som utövar våld och insatserna för våldsproblematiken. Därav besitter urvalet den 

kunskap som för studien är av relevans och genom deras utsagor ökar validiteten. Dock är det 

problematiskt att veta om informanterna verkligen utger sanningsenlig information. Sam 

Larsson (2005) redovisar för att kunna erhålla relevant information, bör intervjufrågorna 

formuleras på ett sådant sätt att de verkligen berör och fångar in det som är av avsikt för 

studien. Insamlingen av data bör tendera att få information som är så djupgående som möjligt 

från informanterna och där de får beskriva sina uppfattningar om ämnet (s.102, 116-117). 

Intervjuerna med informanterna i denna studie har utgått ifrån en intervjuguide med tre teman 

som har anknytning till syftet och de centrala frågorna. I och med att intervjuerna utgått ifrån 
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samma intervjuguide har samtliga informanter besvarat samma frågeställningar, vilket stärker 

studiens validitet. Medvetenhet finns om att intervjutillfällena har givit olika följdfrågor 

beroende på vilket svar som framkommit, dock har återkoppling alltid gjorts till temafrågorna. 

Validiteten stärks även genom att intervjuerna har genomförts på informanternas respektive 

arbetsplats, förhållandena har därför sett liknande ut. Något som kan påpekas och som kan 

ifrågasätta validiteten är att informanterna utsågs av vardera enhetschef som därmed kan 

tänkas ha gjort en bedömning om vem som kan passa att representera verksamhetens bästa 

sida. Samtidigt som informanten kan ha åtagit sig uppdraget med ett tryck ovanifrån, vilket 

kan komma att påverka responsen på frågorna då en representation av verksamheten 

genomsyrar och informantens egna uppfattningar återhålls. Vid transkribering, utskrift av 

ljudupptagningarna, har samtliga intervjuer ordagrant återgetts genom att ljudupptagningarna 

har genomlyssnats ett flertal gånger för att öka validiteten. 

  

Torsten Thurén (2007) beskriver reliabilitet som att de mätningar som utförs i studier är 

korrekt gjorda. Om flera forskare använder sig av samma mätmetod och om slutsatserna 

kommer fram till samma resultat, har studien hög reliabilitet (s.26). Runa Patel och Bo 

Davidson (2003) redogör för att forskaren kan kontrollera reliabiliteten genom att två 

personer deltar under intervjutillfällena, där den ena intervjuar och den andre observerar. 

Detta medför två olika perspektiv och tolkningar av intervjusituationen vilket ökar 

reliabiliteten (s.101). Intervjuerna för denna studie utfördes på så sätt att den ena hade 

huvudansvaret och ställde frågorna. Den andre observerade och skrev minnesanteckningar, 

vilket bidrog till att reliabiliteten därmed höjdes under intervjuerna. Larsson (2005) resonerar 

om svårigheterna att fastsälla reliabiliteten i kvalitativ forskning då det inte görs någon direkt 

mätning för att få fram data, tanken är istället att samla in material i form av uppfattningar och 

beskrivningar av intervjuämnet (s.116).  

 

Steinar Kvale (1997) presenterar analytisk generalisering vilket är att forskaren gör en 

noggrann bedömning om dennes resultat vidare kan ge vägledning för vad som kan inträffa i 

en liknande situation. Därmed inte sagt att resultatet kommer att vara generaliserbart men att 

likheter och skillnader kan komma att visa sig i liknade studier (s.210). Då studien har en 

kvalitativ ansats och informanterna har valts utefter deras kompetens har ett fåtal intervjuer 

genomförts. Sannolikheten är därmed inte stor att resultatet kommer att se lika ut om 

undersökningen utförs i andra kommuner, men det kan finnas liknade aspekter och denna 

studie kan därmed bli vägledande. Då det finns en tydlig redogörelse för studiens 
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tillvägagångssätt under metodavsnittet kan andra forskare vägledas till att genomföra liknande 

studier.   

 

3.7 Etiska överväganden  

Vid diskussion om etiska överväganden i studien har hjälp och stöd tagits från 

Vetenskapsrådets (2002) publikation, Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. I publikationen nämns fyra huvudkrav som finns när 

forskning bedrivs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (s.6). Informations- och samtyckeskravet har det reflekterats över i studien 

och det har skickats ut ett samtyckes-brev till de berörda socialarbetarna med en redogörelse 

för studiens undersökningssyfte. I brevet har det klargjorts att socialarbetarnas medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande under undersökningens gång (se 

bilaga II) (jmfr.,Vetenskapsrådet 2002, s. 7-11). 

 

Konfidentialiteten är av stor vikt när det gäller forskning med eller om människor och respekt 

för människans integritet ska värderas högt. För att skydda informanternas integritet har det i 

studien inte skrivits ut vilka två kommuner som har jämförts. Då det är ett fåtal personer i 

varje kommun som arbetar med den problematik som i studien är i fokus. Det föll sig därför 

naturligt att hålla kommunerna konfidentiella för att informanterna i studien inte ska kunna 

spåras eller identifieras. Det har tydliggjorts att de ljudupptagningar som gjordes under 

intervjuerna kommer att kasseras efter att studien genomförts och godkänts. De data som har 

samlats in har kodats på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera vem 

uppgiftslämnaren är, även detta för att skydda informanten. I presentationen av 

undersökningsresultatet har informanterna skyddats genom att det genomgående i studien inte 

har benämnts några platser eller organisationer som har ingått i studien vid namn (jmfr., 

Vetenskapsrådet 2002, s.12-13). Även Denscombe (2009) beskriver i likhet vikten av att 

under hela studiens process värna och respektera informanternas integritet (s.193).  

 

Det har meddelats till informanterna att den färdigställda studien kommer bli en offentlig 

handling då det kommer läggas upp på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida, DIVA. 

Informanterna i studien har erbjudits att få ta del av det färdigställda resultatet om så önskas. 
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3.8 Litteratursökning  

Litteratursökningen påbörjades på Linnéuniversitetets, Universitetsbibliotekets katalog samt i 

den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Relevanta böcker, rapporter och avhandlingar om 

ämnet ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” erhölls. Med hjälp av den valda 

litteraturens referenslistor kunde ytterligare litteratur som var användbar upptäckas. Artiklar 

söktes på Universitetsbibliotekets sida under ämnesguiden socialt arbete. Databaser som 

användes var; Social Services Abstracts, Sociological abstracts, SwePub och PsycInfo. I 

studien användes även LIBRIS deldatabaser för att söka artiklar under KVINNSAM. Sökord 

som användes var; family violence, offenders, perpetrator, male violence, domestic violence, 

våld i nära relation samt mäns våld mot kvinnor. Information har även sökts via internet på 

hemsidor som; Alternativ till vold, Brottsoffermyndigheten, Regeringen och Socialstyrelsen. 

 

3.9 Arbetsfördelning 

I studien har det valts att vara två författare, vilket föll sig naturligt eftersom ämnet 

intresserade båda. Syftet och de centrala frågorna har gemensamt diskuterats och slutligen 

fastställts. Genomgående har båda författarna varit ansvariga för skrivprocessen och för 

studien i helhet. Inom de olika kapitlen har författarna ansvarat för olika delar som sedan 

gemensamt kontrollerats och godkänts. Vilket medförde att båda var lika delaktiga och 

ansvariga för hela arbetsprocessen. Under de olika intervjuerna har ansvaret delats upp mellan 

författarna; när en haft huvudansvaret som intervjuare har den andra observerat och fört 

minnesanteckningar och vise versa. Transkriberingen och utskrifterna av intervjuerna har 

sedan delats upp mellan författarna. Slutligen har resultat, analys, sammanfattning och 

avslutande diskussion färdigställts gemensamt. För att fördjupa reflektionen och utveckla 

studien har författarna medvetet valt att producera texten gemensamt.  

 

4. KUNSKAPSLÄGE 

I följande del presenteras först en historisk tillbakablick på våld i nära relation och hur synen 

på problemet har utvecklats genom åren i Sverige.  

Därefter berörs det internationella arbetet med FN:s deklaration som utformades år 1993. 

Vidare följer en redogörelse för Sveriges arbete att bekämpa mäns våld mot kvinnor, där olika 

reformer, rapporter, utvärderingar och kartläggningar behandlas. Detta mynnar ut i en 

beskrivning av Regeringens satsning där delar av handlingsplanen med dess åtgärder, 
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utvärderingar och kunskapsöversikter presenteras. Sist kommer en sammanfattning om 

kommunernas ansvar för dess invånare enligt lagstiftning och sedan presenteras den tidigare 

forskning som är vald till studien. 

 

4.1 Historisk bakgrund 

Maria Wendt Höjer (2002) redogör att det inte var förrän år 1982 som begreppet 

kvinnomisshandel presenterades, vilket innebar att en man som misshandlar en närstående 

eller tidigare närstående kvinna på enskild plats kommer att falla under allmänt åtal (s.15). 

Hon redogör vidare att år 1938 för några kvinnor in en motion i Sveriges riksdag om ökade 

åtgärder mot hustrumisshandel. Kvinnorna ville också inrätta särskilda socialkuratorer för att 

bistå våldsutsatta familjer. Både män och kvinnor skulle därmed ha rätt att kontakta kuratorer 

då båda makarna ansågs ansvariga för våldet och i behov av hjälp. Motionen avslogs i sin 

helhet då frågan trots fokus på både mäns och kvinnors behov av hjälp, ändå ansågs för 

partisk och kvinnoorienterad. Vid denna tid fördes också diskussioner om huruvida våldet 

mot kvinnor, framförallt i hemmet, överhuvudtaget skulle betraktas som ett problem som 

kräver offentliga ingripanden. Det diskuterades om våldet inte bara var en naturlig och normal 

del av äktenskapet och därför inte behövde klassas som ett samhällsproblem. Att värna om 

privatlivets helgd överordnade i slutändan tanken om att misshandeln i hemmet var ett 

problem (ibid., s.52-54, 56-57).  

 

Wendt Höjer (2002) beskriver att i slutet av 70-talet uppdagades våld mot kvinnor i hemmet 

igen och det framkom då att det inte fanns någon forskning om kvinnomisshandel. Det 

uppdagades också runt samma tidpunkt att rättväsendet, sjukvården eller sociala myndigheter 

inte ansågs kompetenta nog till att ta hand om våldet. Detta försvarades med att 

kvinnomisshandel var ett relativt nytt socialt problem. Det skapades debatt om misshandeln 

och sexualbrottskommittén fick år 1977 direktiv att granska rådande regler om åtal för 

misshandel. Resultatet blev att våld i första hand borde klassas som ett socialt problem som 

måste behandlas med vård, omsorg och kurativt stöd och i andra hand skulle våldet bli en 

fråga för lagstiftarna. Det framkom att våld i hemmet var lika allvarligt som annat våld och att 

våld är ett brott. Detta synsätt antogs sedan i propositionen för den kommande lagstiftningen 

(s.89-90, 97).  
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År 1990 betraktades mäns våld mot kvinnor för första gången som en jämställdhetsfråga i 

regeringens jämställdhetspolitiska proposition. Våld mot kvinnor jämfördes med och som en 

produkt av maktordningen mellan könen. Under denna period var mäns våld mot kvinnor en 

återkommande fråga på politikernas agenda och det föreslogs lagstiftningsreformer, samt 

förebyggande och vårdande insatser. Regeringen avsatte en budget för att motverka 

problemet, exempelvis fick kvinnojourer organisationsstöd för att arbeta med våldet 

förebyggande (Wendt Höjer 2002, s.155, 157).  

  

4.2 Internationellt arbete 

Det internationella arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor tydliggjordes i FN:s 

Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor som utformades år 1993. I deklarationen 

beskrivs det att mäns våld mot kvinnor ska ses som ett samhällsproblem, samt att våldet visar 

på ojämlika maktförhållanden mellan könen där män är överordande kvinnor. FN:s definition 

av våld innefattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Enligt deklarationen bör 

medlemsstaterna bedriva en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor (Eliasson & 

Ellgrim 2006, s.10). 

 

4.3 Sveriges arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

Samma år som FN:s deklaration utformades tillsatte regeringen i Sverige en 

Kvinnovåldskommission. Deras arbete resulterade i slutbetänkandet Kvinnofrid. I Kvinnofrid 

framkommer förslag på åtgärder som berör olika samhällsområden, dels är det förslag till 

lagförändringar men även förslag om hur myndigheter ska handlägga ärenden som har 

anknytning till våld i nära relation (SOU 1995:60, s.3, 13). I Kvinnofrid belyses vikten av att 

bedriva verksamheter som riktar sig till män som utövat våld mot kvinnor. Verksamheterna 

anses vara viktiga för att bekämpa våldet mot kvinnor, de försöker lära våldsutövande män 

alternativa sätt att hantera sin aggressivitet och stödet sker både individuellt och i grupp. 

(ibid., s.171). Betänkandet Kvinnofrid var grundläggande i Kvinnofridspropositionen 

1997/98:55 som regeringen tog fram år 1997. Propositionen antogs av riksdagen år 1998 och 

kom att bli ett åtgärdsprogram som kallas för Kvinnofridsreformen. Den innehöll exempelvis 

skärpt lagstiftning och förebyggande åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(Eliasson & Ellgrim 2006, s.14; Regeringskansliet 2004a).  
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I samband med Kvinnofridsreformen gav regeringen i uppdrag till Brottsoffermyndigheten att 

utföra en undersökning om utbredningen av mäns våld mot kvinnor. Detta resulterade år 2001 

i studien ”Slagen dam – mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en 

omfångsundersökning” (Brottsoffermyndigheten 2001). Denna studie redogörs för nedan 

under avsnittet ”tidigare forskning”.  

 

Cirka sju år efter att Kvinnofridspropositionen arbetats fram, gav regeringen direktiv om att 

följa upp och utvärdera de uppdrag som gavs i samband med propositionen. År 2004 kom 

resultatet av utredningen genom ”Slag i luften” (SOU 2004:121, s.11). I denna utredning 

beskrivs vilka åtgärder som har gjorts efter propositionen och utvärderingen är gjord utifrån 

ett könsmaktsperspektiv. Det centrala utifrån detta perspektiv är att mäns våld mot kvinnor 

ses som en konsekvens av bristande jämställdhet i samhället, där män är överordnade kvinnor 

och för att bekämpa detta våld måste arbetet utgå från kvinnors verklighet (ibid., s. 31-32). 

Utredningen visade att vissa uppdrag inte hade efterlevts, där till exempel inga myndigheter 

på central nivå hade framställt handlingsplaner för hur arbetet med mäns våld mot kvinnor 

skulle bedrivas. Många myndigheter hade inte heller följt upp de åtgärder som syftade på det 

utåtriktat arbete och informationsspridning (ibid., s.13, 74, 76). 

 

4.3.1 Regeringens satsning 

Regeringen gjorde en satsning på arbetet med våld i nära relation genom att år 2007 arbeta 

fram en Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringskansliet Skr. 2007/08:39). I 

handlingsplanen tydliggörs det att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem 

och att det saknas ett samlat tillvägagångssätt för att bekämpa våldet (ibid., s.5). 

Handlingsplanen får en vidare presentation under avsnittet ”tidigare forskning” nedan.  

 

För att få vetskap om hur handlingsplanen har verksställts gav regeringen i uppdrag till 

Brottsförebyggande rådet (Brå) att följa upp och utvärdera handlingsplanen 

(Brottsförebyggande rådet 2010, s.5). Två av regeringens uppdrag tilldelades Socialstyrelsen 

och omfattade utvärdering och utveckling av socialtjänstens arbete. Socialstyrelsens uppdrag 

var att utvärdera de metoder och arbetssätt som socialtjänsten använder i sitt arbete med 

våldsutövande män (ibid., s.105). Denna utvärdering presenterades sedan i skriften 

Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering (Socialstyrelsen 2010). 
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I utvärderingen var det totalt åtta verksamheter som studerades och dessa delades in i tre 

grupper; ATV – alternativ till våld, kris- eller manscentrum och Utväg. I grupperna såg 

behandlingsmetoderna relativt lika ut, centralt var att männen ska inse sitt ansvar för våldet. I 

studien fick 188 män svara på ett antal självskattningsformulär i början av sin behandling och 

efter ett år fyllde 140 av männen i samma formulär. Formulären visade att män som sökt sig 

till behandling minskade sitt våldsbeteende och även männens psykiska hälsa förbättrades 

samt deras alkohol- och narkotikabruk minskade. Det framkom att behandling av män kan 

vara ett led i bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. Dock behövs det utföras studier under 

en längre tid för att kunna bedöma vilka faktorer i behandlingen som är mest effektiva för att 

mäns våld i nära relation ska upphöra (ibid., s.7).  

 

Resultatet av utvärderingen Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en 

utvärdering skulle ligga till grund för Socialstyrelsens andra uppdrag. Det andra uppdraget 

var att utveckla metoder och arbetssätt för våldsutövare i socialtjänstanknutna verksamheter 

(Brottsförebyggande rådet 2010, s.107). Det andra uppdraget gavs av regeringen till 

Socialstyrelsen i februari 2011. Resultatet av uppdraget presenterades i förstudien Metoder i 

arbetet med våldsutövare. Där presenterades behandlingsmetoder för våldsutövare i nära 

relation, metoder för att öka de våldsutsattas säkerhet under behandling samt förslag på 

åtgärder för att utveckla socialtjänstens arbete med våldsutövare (Socialstyrelsen 2011, s.3). 

Behandlingsformer hos de olika socialtjänstanknutna verksamheterna varierade något men 

majoriteten använde sig av individuella samtal. Hälften av verksamheterna använde 

gruppterapi som behandling och ett antal verksamheter använde sig av parterapi som 

behandling. Den behandlingsmetod som dominerade var ATV, eller åtminstone var 

verksamheterna inspirerade av ATV (för en redogörelse av ATV se bilaga III). En del 

verksamheter använde sig av egna metoder där de kombinerade olika teorier, metoder och 

modeller. Vissa uppgav att de använde sig till exempel av Utväg Skaraborg eller 

psykodynamisk metod (Socialstyrelsen 2011, s.10, 13, 15, 19-20). Socialstyrelsens förstudie 

redogör för att de olika behandlingsmetoderna hade en del gemensamma utgångspunkter, 

bland annat att de för en detaljerad analys av enskilda våldshändelser i männens liv (ibid., 

s.22). Det framkom av förstudien att det fanns viss problematik kring att mäta effekten av 

socialtjänstens metoder då det är svårt att jämföra de män som får behandling med en 

kontrollgrupp av män som utövar våld och inte får behandling. Att få deltagare att vilja delta i 

en studie om behandling när det själva inte går i behandling ses näst intill som omöjligt (ibid., 

s.23). För att utveckla socialtjänstens arbete med våldsutövare presenterade Socialstyrelsen 
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lokal uppföljning av klienternas förändring som tillvägagångssätt för att förbättra och 

effektivisera arbetet. Där ett exempel kan vara att utföra för- och eftermätningar om 

våldsutövarens situation. Fler exempel var systematik och kontinuitet i dokumentation och 

uppföljning samt tillförlitliga och acceptabla bedömningsmetoder. Kunskapen som kan fås 

genom lokal uppföljning kan användas för att utveckla behandlingen för våldsutövare (ibid., 

s.40, 43).  

 

Maria Eriksson har tillsammans med Lena Berg och Annette Wallqvist (2011) framställt en 

kunskapsöversikt som heter Våldsförebyggande arbete med män. Syftet är att den ska fungera 

som ett stöd i utvecklingsarbetet när det gäller systematiskt våldsförebyggande arbete med 

män inom kommuner, landsting och regioner. I kunskapsöversikten redogörs det för att de 

perspektiv som verksamheter har på män som våldsutövare har betydelse för insatserna. 

Perspektivet och därmed förhållningssättet till mäns våld avgör vilka frågor som är i fokus 

och vilka som lämnas åt sidan i behandling (s.9-10). 

 
 

4.3.2 Kommunens ansvar för dess invånare enligt socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen, SoL, framkommer det att kommunerna har det yttersta ansvaret för alla 

invånare i kommunen, därav ska alla involverade i en våldssituation erbjudas stöd och 

hjälpinsatser. Socialnämndens uppgifter förtydligades den 1 juli 2007 i SoL 5 kap. 11§. 

Ändringen klargjorde socialnämndens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer, främst 

för våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld (Norström & Thunved 2011, s.177).  

I SoL 2 kap. 2 § framgår det att socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (ibid., s.44). Utifrån SoL 3 kap. 1 § är 

det socialnämndens uppgift att individuellt inriktade insatser ska ges efter den enskildes 

behov. Enligt SoL 4 kap. 1 § ska den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 

livsföring i övrigt (ibid., s.63, 93). Socialnämndens ansvar är därmed inte enbart att skydda 

kvinnor som blivit våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Socialnämnden ska även 

tillgodose att våldsutövare erbjuds det stöd och den hjälp som de kan behöva för att förändra 

sitt våldsamma beteende. Helhetssynen ska genomsyra socialnämndens förhållningssätt i 

arbetet med våld i nära relation, där samtliga parters behov som involveras i en våldssituation 

ska beaktas (jmfr., Norström & Thunved 2011, s.39).  
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Synen på mäns våld mot kvinnor har utvecklats från att ha ansetts som ett individuellt 

problem eller en privat angelägenhet, till att idag klassas som ett stort samhällsproblem i 

Sverige. Förändringen kräver åtgärder och implementering av insatser för att förhindra 

våldsproblematiken. Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har påbörjats 

men det är en lång process att nå fram till framgångsrika resultat av satsningarna. Ansvar 

ligger på samtliga kommuner i Sverige att ha en helhetssyn där alla invånare har lika rätt till 

stöd och hjälpinsatser. Därmed ska allas behov beaktas. 

 

4.4 Tidigare forskning 

Här följer den valda tidigare forskningen som är relevant för studien. Forskningen berör olika 

perspektiv och områden som behandlar mäns våld mot kvinnor. Enligt dispositionen nedan 

presenteras först regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i 

samhället. Följt av en omfångsundersökning som redogör för omfattningen av mäns våld mot 

kvinnor i Sverige utifrån kvinnors erfarenheter. Därefter följer en internationell studie som 

berör mäns uppfattningar om våld i nära relation samt en studie om ansvar och behandling för 

våldsutövare. 

 

4.4.1 En handlingsplan för att bekämpa mäns våld i nära relation. 

Regeringskansliets Skr. 2007/08:39 (2007) är en redogörelse för regeringens syn på mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska 

bekämpas. Handlingsplanen omfattar en mängd åtgärder och insatser som berör myndigheter, 

kommuner, landsting och frivilligorganisationer. Det framkommer att det i Sverige råder en 

politisk enighet om att mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område och ett stort 

samhällsproblem men att det saknats politiska strategier för hur problematiken ska 

motarbetas. Det är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter. FN:s och Europarådets 

arbete är därmed viktiga utgångspunkter för regeringens insatser. Regeringens strävan är att 

alla medborgare i samhället ska ha rätt till samma kroppsliga integritet och kunna leva ett liv i 

frihet utan rädsla för att bli utsatt för våld. Regeringen menar att åtgärder och förebyggande 

insatser ska involvera och riktas gentemot förövarna och att insatserna ska ske utifrån ett 

rättsligt, socialt, ekonomiskt, hälsorelaterat och jämställdhetsperspektiv. Insatser riktade mot 

män som utövar våld har tidigare varit eftersatta resursmässigt och även kvalitén har varit 

bristfällig. Det behövs därför mer kunskap om orsakerna till varför män utövar våld och det 
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behövs fler utvecklade metoder för att arbeta med våldsbeteendet. Ett av insatsområdena som 

behandlas i handlingsplanen är stärkt förebyggande arbete, vilket innebär att motverka att 

våld utövas och få pågående våld att upphöra. Här belyser regeringen vikten av att det 

förebyggande arbetet vänder sig till potentiella och konstaterade förövare av våldet, men 

också de övriga samhällsmedborgarna. Rättsväsendets myndigheter, hälso- och sjukvård, 

skolan samt socialtjänsten har en viktig roll i det förebyggande arbetet genom ett 

professionellt bemötande, rutiner, dokumentation och kunskap om mäns våld mot kvinnor. 

Det redogörs även för ett annat insatsområde, vilket innebär utveckling av insatser riktade till 

våldsutövare. Verksamheter som bemöter män som utövar våld ska kunna erbjuda en 

programverksamhet. Regeringen menar därmed att dessa insatser ska utvärderas, utvecklas 

och kvalitetssäkras. Exempel på dessa insatser är åtgärd 44 i handlingsplanen, där regeringen 

avsatt medel för att utvärdera befintliga socialtjänstanknutna arbetsätt och metoder som 

vänder sig till män som utövar våld. Även åtgärd 45 i handlingsplanen vilken innebär att 

regeringen avser att ge Socialtstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder och arbetsätt, för de 

socialtjänstanknutna verksamheter som kommer i kontakt med män som utövar våld.  

Ökad samverkan är också en aspekt som utformats i regeringens skrivelse angående åtgärder. 

Olika aktörer, offentliga och ideella, som kommer i kontakt med våldsutövande män ska 

sträva efter att respektfullt samarbeta med varandra. Regelverk, rutiner och myndigheternas 

sätt att arbeta ska inte stå i vägen för ett fördjupat samarbete när det gäller våld i nära relation. 

En ytterligare åtgärd som framkommer i handlingsplanen är ökade kunskaper. Med hjälp av 

forskning ska kunskaperna inom området öka och fördjupas, genom kompetensutveckling och 

utbildning ska de verksamma som kommer i kontakt med män som utövar våld utvecklas. 

Även vikten av uppföljningar och utvärderingar av myndigheternas verksamheter och deras 

insatser för våldsutövare redogörs i handlingsplanen. Vilket ska bidra till kvalitetssäkring och 

kunskapsutveckling.    

 

4.4.2 En omfångsundersökning om utbredningen av mäns våld mot kvinnor  

Eva Lundgren et al. (2001) har genomfört studien Slagen dam. Lundgren är professor i 

sociologi och specialiserad på våld mot kvinnor och Gun Heimer är docent och chef för 

RiksKvinnoCentrum. Tillsammans utsågs Lundgren och Heimer som ansvariga för studien. 

Forskarna har studerat utbredningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige, där huvudsyftet var 

att skapa en så tydlig bild av problematiken som möjligt. Forskarna har tagit den feministiska 

forskningens kunskap om våld och våldsutsatta kvinnor till hjälp för att forma sin studie. Ett 
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begrepp som tas upp och som är centralt för studien är våldets normaliseringsprocess. Vilket 

innebär att kvinnor som lever med män som slår dem lever i en process, där gränser om 

acceptans förflyttas och mannens våldshandlingar ses successivt som något normalt för 

kvinnan. Även tanken om att våld i nära relation kan ses som ett kontinuum har betydelse för 

studiens utformning. Tanken om kontinuum innebär att hot, våld och sexuella övergrepp inte 

går att renodlas från varandra, utan vill synliggöra komplexiteten i kvinnors våldserfarenheter. 

Studien är en kvantitativ studie där empirin har samlats in genom enkäter som har sänts ut till 

10 000 kvinnor i åldrarna 18-64 år där svarsfrekvensen var på 70 %, insamlingen skedde 

mellan oktober 1999 och januari 2000. Resultatet visar att våld mot kvinnor inte är ett 

marginellt problem, då nästan 50 % av kvinnorna över 15 år har blivit utsatta för våld av en 

man. Detta påvisar att våldet är omfattande och att det inte är ”en slags typ” av män som 

utövar våld, det finns ingen mall för vem våldutövaren är. Studien har bidragit till ökad 

kunskap om våldets utbredning där våldet måste ses som något som förekommer i många 

kvinnors och mäns vardagliga liv. 

 

4.4.3 Studier om mäns uppfattningar och ansvar för våld i nära relation 

Jeff Hearn (1998) tar i sin studie upp mäns våld mot kvinnor i nära relation. Studien omfattar 

intervjuer med 75 män i West Yorkshire som har utövat våld mot kvinnor. Intervjuerna 

innefattar männens syn på sina våldshandlingar, varför de har utövat våld och om de har gjort 

någonting åt sitt våldsbeteende samt deras syn på framtiden. Hearn utgår från ett 

profeministiskt perspektiv i sin studie. Utifrån detta perspektiv ligger det även på mäns ansvar 

att få till en förändring i beteendet hos män som utövar våld, där män hjälper män. Hearn tar 

avstånd från biologismen genom att använda begreppet ”mäns våld” istället för ”manligt 

våld” för att lyfta att det är männen och deras våld som undersöks, inte att våldet har någon 

biologisk förklaring. Begreppet våld i nära relation är laddat men det är viktigt att synliggöra 

problemet och se alla parter som är involverade i våldet. För att kunna få till en förändring av 

våld i nära relation måste fokus flyttas från kvinnan som offer och istället utgå från problemet 

som i majoriteten av fallen är män. Genom studien avser Hearn att medverka med kunskap till 

ett komplext område och påtala att samhället måste ta upp striden om problemet. För att 

stoppa mäns våld mot kvinnor måste man enligt Hearn, förstå hur våldsutövarna uppfattar 

våld och hur de resonerar om det. Vi måste även förstå innebörden av män som en 

dominerande social grupp och som konstruktioner av manlighet vilka präglas av makt. Våld 

kan ses som ett element av detta, där våld kan användas för att få makt och kontroll i en 
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relation. Att definiera vad våld är menar Hearn är problematiskt då våld innebär olika saker 

för olika människor, det är svårt att hitta en definition som passar alla. Detta har visat sig i 

intervjuerna med männen där varje intervju var unik då definitionen av våld såg olika ut. Det 

framkommer tre huvudförklaringar som männen använder sig av för att beskriva våldet. Den 

mest förekommande uppfattningen var att våldet ses som en subjekt/objekt relation, där 

mannen är subjektet, kvinnan objektet och våldet är en handling som för dem samman. Denna 

uppfattning kan förstås genom att mannen vill rättfärdiga och bekänna handlingen. Den andra 

uppfattningen var att det förekom en ömsesidig process att både mannen och kvinnan utövade 

våld, det tolkas som ett försök att minska eller förneka våldet. Den tredje uppfattningen var att 

våldet hade ett ”eget” liv, att våldet ”bara” skedde vilket ses som ett sätt att ursäkta våldet. 

Hearn anser att förändringen av mäns våldsbeteende är komplext, då utövaren måste ta sitt 

individuella ansvar samtidigt som aspekter som samhälliga och politiska strukturer spelar in. 

Studien betonar makt och kontroll som viktiga begrepp för att förstå mäns våld mot kvinnor. 

Makten bottnar i mäns dominans över kvinnor då män fortfarande har en överordnad position 

i samhället och en högre status och ställning än kvinnor, strukturellt sätt. Enligt Hearn är det 

dags för män att ta ansvar och börja strida för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, det är dags 

för en förändring. 

 

För att uppnå en förändring av mäns våldsutövande krävs behandlingsmetoder, vilket är något 

Lars-Åke Kastling (2010) presenterar i sin studie. Han klargör att män som utövar våld måste 

erbjudas hjälp för att kunna förändra sitt beteende. Kastling menar att våldsutövaren har ett 

beteendeproblem som han kan få hjälp med, där samtalsbehandling ska hjälpa honom att hitta 

handlingsalternativ till våld. Kastling ställer det i likhet med att en missbrukare kan få hjälp 

och behandling för sitt missbruk. Han redogör för betydelsen av att klargöra männens eget 

ansvar för våldshandlingarna och att det inte finns några undanflykter för våldet. Våldet ses 

som en form av maktutövning, där mannen använder våld för att uppnå makt och kontroll i 

nära relation. Kastling utgår från ett systemteoretiskt perspektiv när han beskriver behandling 

i studien där relationer ses som ett system. Ett av våldsutövarens system utgörs av hans familj 

där våldet är problemet som sedan formar relationerna. Delar påverkar därmed helheten, det 

vill säga mannen och dennes våldsutövande påverkar hela familjen. Våldet bör därmed vara i 

fokus i behandling för att mannen ska ta sitt ansvar och kunna finna handlingsalternativ för att 

avstå våldsbeteendet. Behandlarens roll och empatiska förmåga till våldsutövaren som person 

är viktig samtidigt som behandlaren bör tydliggöra att våldshandlingarna inte är acceptabla. 

Tillit mellan parterna i behandlingen måste finnas för att behandlingen ska kunna fortlöpa på 
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ett lyckosamt sätt. Mannen måste kunna känna trygghet i relationen till behandlaren för att på 

så sätt kunna få hjälp med att förändra våldsbeteendet. Kastling lägger samtidigt tyngd på att 

mannen ska ta sitt personliga ansvar för våldsbeteendet. Det är först när mannen kommer till 

insikt och tar sitt ansvar för våldet som en förändring av våldsutövandet kan ske.         

4.4.4 Sammanfattande reflektion över tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har som avsikt att ge en omfattande bild av ämnesområdet och 

kunskaperna inom det. Den tidigare forskningen syftar även till att lyfta och fördjupa de 

centrala frågorna. Studierna i den tidigare forskningen berörs utifrån samhället, kvinnorna och 

männen, vilket ger föreliggande studie ett helhetsperspektiv. Hearn (1998) menar att 

majoriteten av allt våld i nära relation utförs av män. Han är profeminist, vilket innebär att 

han hämtat inspiration till sin studie från feministisk forskning och samhällsvetenskap. I 

likhet med Hearn (1998) har omfångsundersökningen Slagen dam av Lundgren et al. (2001) 

ett feministiskt perspektiv, men skillnaderna mellan dessa är att den senare studien utgår ifrån 

kvinnors erfarenheter som offer av mäns våld. Medan Hearn (1998) påpekar att fokus bör 

läggas på orsaken till problemet det vill säga männen som våldsutövare. Kastling (2010) 

redogör i likhet att våldet är problemet som därmed måste behandlas. Där våldsutövaren 

måste få insikt och ta personligt ansvar för att våldet ska upphöra. Hearn (1998) och Kastling 

(2010) har liknande resonemang om att makt och kontroll är viktiga begrepp att ha i åtanke 

rörande förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) 

poängterar också att fokus bör läggas på insatser för dem med våldsbeteende för att komma 

till rätta med problematiken. Samtliga studier i den tidigare forskningen som refereras bidrar 

med viktiga aspekter för att få en förståelse för den utbredda problematiken som finns i 

samhället när det gäller mäns våld i nära relation. 

 

5. TEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras den teori som valts för att analysera studiens empiri med. De 

centrala frågorna i studien berör främst kommunernas insatser och förbyggande arbete mot 

våld i nära relation. Följaktligen har nyinstitutionell teori valts då teorin inbegriper verktyg för 

att belysa och tolka organisationers sätt att agera och reproducera verksamhetens identitet. Det 

som även motiverar valet av teoretisk ansats är att studiens kunskapsläge och tidigare 

forskning belyser våld i nära relation ur bland annat ett genusperspektiv. För att studien ska 

bidra till kunskap ur ett annat perspektiv valdes nyinstitutionell teori.  
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5.1 Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell teori är ett resultat och en vidareutveckling av den tidiga institutionella teorin, 

där teorierna i likhet förespråkar att organisering av en verksamhet inte endast handlar 

rationellt utefter de formella målsättningarna. Verksamheterna arbetar därför inte endast efter 

en formell struktur utan skapar även informella handlingsstrategier (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2005, s.276). Den nyinstitutionella teorin belyser även hur organisationer 

påverkas av andra organisationer i sin omgivning och hur organisationer agerar som de 

förväntas att agera. Teorin beskriver hur organisationer följer regler, formella och informella, 

snarare än att välja rationella sätt att agera (Eriksson-Zetterquist 2009, s.5). Den 

nyinstitutionella teorin fokuserar på institutionalisering och hur verksamheter löskopplar 

formella och informella strukturer. Fokus ligger också på isomorfism, hur verksamheter allt 

mer efterliknar varandra inom organisationsfältet som resultat av en homogeniseringsprocess 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s.63). 

5.1.2 Institution 

Inom teorin finns ingen homogen definition av vad en institution är (Eriksson-Zetterquist 

2009, s.7). Definitioner av begreppet institution är till exempel medvetet skapade inrättningar 

som bedriver samhällelig verksamhet så som fängelser, barnhem eller som i denna studie 

socialtjänst. Det kan också innebära olika regler, rutiner och normer som råder i samhället, 

vilket kan liknas som sociala spelregler som påverkar aktörerna. Strukturer är något som råder 

mellan delarna och en helhet, vilket kan liknas vid en spelplan. Planen är den arena där 

sociala problem hanteras eller uttrycks. I institutionella strukturer innefattas både spelare, 

spelregler och själva spelplanen (Meeuwisse & Swärd 2002, s.48). En central utgångspunkt är 

att institutioner utvecklas när människor konstruerar sin verklighet, det vill säga en produkt av 

mänskligt handlande som dock inte behöver vara medvetet eller rationellt skapat. Institutioner 

hjälper människan att skapa ordning i samhället och på så sätt kan också människans 

handlingar kontrolleras (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s.272). 

 

5.1.3 Formell struktur, social legitimitet och löskoppling 

Organisationer upprätthåller en formell struktur som redogör för hur arbetet ska bedrivas i 

organisationen på ett effektivt sätt med hjälp av lagstiftning och normer. Genom att 

omgivningen får ta del av den formella strukturen ökar organisationens stabilitet och 

legitimitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s.277-278). Ett viktigt begrepp från 
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den nyinstitutionella teorin är social legitimitet, vilket innebär att en organisation inte enbart 

behöver produkter, kapital, personal, kunskap och utrustning utan de är beroende av att vara 

accepterade i samhället. Social legitimitet kan ses som en organisatorisk resurs (Hatch 2002, 

s.110-111). En organisations praktik följer inte enbart den formella strukturen, utan 

verksamheten handlar också utifrån en informell struktur, vilket innebär det faktiska 

handlandet som bedrivs. Samtidigt är de båda strukturerna inte helt separata utan det finns en 

viss samverkan, löskopplingen blir därmed en definition över hur strukturerna fungerar 

tillsammans i ett system. Löskopplingen innebär att när det praktiska som sker inom en 

organisation särskiljs ifrån det formella ramverket, så sker en löskoppling (Eriksson-

Zetterquist 2009, s.69). Omgivningen tar del av den formella strukturen och förutsätter att 

verksamheten bedrivs efter detta, men de verksamma följer också en informell struktur. 

Samverkan mellan dessa strukturer leder till antaganden att organisationen fungerar i enlighet 

med vad som förväntas av den av de verksamma och samhället (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2005, s.279). 

 

5.1.4 Organisationsfält och homogeniseringsprocessen 

Inom ett organisationsfält finns det olika organisationer som samverkar med varandra genom 

exempelvis utbyte av varor eller kunskap, det kan även vara konkurrerande verksamheter.    

På grund av kulturella och normativa aspekter så påverkar organisationer varandra även om 

dessa inte är beroende av varandra i samhället. Samtidigt som organisationerna skapar fältet 

så påverkar fältet organisationernas utformning. Inom fältet strävar alla organisationer efter 

att bli lika varandra och detta förklaras med homogeniseringsprocessen (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2005, s.280-281; Eriksson-Zetterquist 2009, s.73). Vid uppkomsten av ett 

organisationsfält ser verksamheterna olika ut, men allt eftersom fältet etableras så kommer 

homogeniseringsprocessen att resultera i att verksamheterna tar efter varandra och ser allt mer 

lika ut. Detta medför att nya organisationer som etableras, tenderar att uppvisa de redan 

homogena drag som verksamheter på fältet redan besitter. Organisationerna är därmed 

återspeglingar av fältets redan etablerade produkter, vilket medför att verksamheterna inte 

upplevs som om de verkar självständigt utan strävar efter att bli lika legitima som de andra 

inom fältet (Eriksson-Zetterquist 2009, s.76-77).  
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5.1.5 Isomorfism  

Resultatet av att organisationerna är verksamma inom samma fält leder till att 

homogeniseringsprocessen är oundviklig. Processen leder till isomorfism vilket innebär att 

organisationer allt mer efterliknar varandra. Det går att urskilja tre olika former av isomorfism 

vilka är tvingande-, imiterande- och normativ isomorfism (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2005, s.281; Eriksson-Zetterquist 2009, s.78). Tvingande isomorfism innebär att 

maktfulla instanser såsom politisk påverkan kräver att svagare organisationer ska anpassa sig 

till de krav som ställs, vilka kan vara exempelvis lagstiftning, ramverk eller handlingsplaner. 

Imiterande isomorfism sker när en organisation tar efter en mer framträdande och etablerad 

verksamhets kunskap och arbetsmetoder. Därmed imiterar organisationen istället för att finna 

egna arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Normativ isomorfism belyser professionalism som 

ett fenomen där liknande organisationer anställer personal som besitter samma kompetens 

utifrån utbildningar. Strävan blir därmed att finna gemensamma och liknande arbetsmetoder 

samt skapa en gemensam förståelse för professionen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2005, s.281-282; Eriksson-Zetterquist 2009, s.79-81). 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

Här redovisas resultatet av det insamlade materialet. Disponeringen av avsnittet görs genom 

att varje temafråga i intervjuguiden här har fått en egen underrubrik. Under varje rubrik 

kommer först empirin presenteras utifrån vardera verksamhet och avlutas med en direkt 

följande analys. I analysen kommer resultaten från de olika verksamheterna att jämföras och 

ställas mot nyinstitutionell teori och den tidigare forskningen. Den större kommunens 

underliggande verksamhet kommer presenteras individuellt för att ge en sådan tydlig bild av 

det insamlade materialet som möjligt. I presentationen av resultatet nedan kommer 

informanterna i den mindre kommunen att benämnas som Socialarbetare 1 och Socialarbetare 

2. I den större kommunen benämns de som Socialarbetare 3 och Socialarbetare 4 samt i den 

underliggande verksamheten som Socialarbetare 5.  

 

6.1 Resultat av insatser och arbetsmetoder 

Hur arbetar socialarbetarna i de olika kommunerna med män som våldsutövare? Vilka 

insatser och arbetsmetoder präglar verksamheterna? 
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6.1.1 Den mindre kommunen 

För den mindre kommunen som undersökts i studien hade arbetet med våld i nära relation sitt 

startskott i slutet av år 2010 och därefter påbörjades jakten på utbildningar. Den utbildning 

som genomgicks och den metod kommunen nu använder sig av är Per Isdals handbok för 

arbetet med våld i nära relation. Detta bidrar till att den mindre kommunens arbete 

genomsyras och inspireras av ATV (se bilaga III). Innan utbildningarna genomfördes och 

socialtjänsten fick kunskap och ansvar för arbetet med våld i nära relation, var det snarare 

psykiatrin som kom i kontakt med våldsutövare. Socialarbetarna beskriver att klienterna 

kommer till socialtjänsten på grund av annan problematik än våldsbeteendet. Vid nybesök 

med en klient utgår socialarbetarna från ett standardformulär där en konkret fråga ställs om 

våld förekommer, vilket underlättar för de verksamma att samtala om ämnet.  

Vi har ju mer och mer nu beslutat att använda ett standardformulär som heter ASI så att vi 

har kanske inte frågat så ingående om våld. Men här har vi inget val utan här ingår det i en 

del utav när man bestämmer sig för att ha en kontakt med oss så kommer man automatiskt 

få gå igenom det här och där pratar man om våld och då blir det så naturligt, för att det 

liksom är en standardmall man följer (Socialarbetare 1). 

I de fall då klienten redogör för att våld existerar så behandlas ärendena alltid individuellt och 

insatserna därefter. Strävan och förhoppningen finns att jobba utifrån ATV:s gruppbehandling 

men i nuläget är underlaget av våldsutövare begränsat.  

… önskan skulle ju vara att man fick till en grupp, för det är ju det alltså själva 

grupprocessen är ju det också som, eh, hjälper människor att kunna känna igen sig och få 

förståelse för varandra och upptäcka likheter och sådana här grejer som kan stötta och 

stödja (Socialarbetare 1).  

Många ärenden inleds för att det finns barn med i bilden och dessa ärenden inkommer bland 

annat genom familjerätten. Insatserna för våldsutövarna är då individuella främst i form av 

praktisk hjälp och stödjande samtal kring situationen. Socialarbetarna poängterar att det är 

viktigt att ha ett helhetsperspektiv, att alla parter i en relation bör få hjälp att hantera 

våldssituationen. Att arbeta i en mindre kommun bidrar till reflektioner hos socialarbetarna 

om utsatthet i form av hot, då det geografiska området är begränsat med allt vad det innebär. 

Socialarbetarna tror att det finns en rädsla att förknippas med socialtjänsten och poängterar 

fördelar med att istället ha en fristående verksamhet. Det framkommer också att det inte finns 

några andra verksamheter som arbetar med våldsutövare. Kommunen har framställt en 

handlingsplan som ska fungera som ett ramverk för arbetet med våld i nära relation. Hur 

denna handlingsplan betraktas av socialarbetarna utrycks genom följande citat; 
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Alltså det är ju, man vet ju vad man måste hålla sig inom för ram och det är man ju liksom 

införstådd med alltså vi har ju själva jobbat fram den och diskuterat den och reviderat den 

tillsammans med barn och familj då (Socialarbetare 2). 

Socialarbetarna för dokumentation om våldsproblematiken främst för att eventuellt användas 

vid rättegång som berör ärendet. Det görs inga uppföljningar eller utvärderingar inom 

socialtjänsten när det gäller arbetet med våldsutövare. Socialarbetarna berättar också att de 

inte har någon specifik handledning i arbetet med våld i nära relation, vilket de inte heller 

efterfrågar. 

 

6.1.2 Den större kommunen 

Problematiken med våld i nära relation lyftes av socialtjänsten i den större undersökta 

kommunen år 2008 och behovet av insatser blev därmed tydligt. Redan då gjordes en 

strategisk placering av insatserna till en fristående underliggande verksamhet, då tanken var 

att rädslan att förknippas med socialtjänsten skulle försvinna. I den större kommunen har 

socialarbetarna ingen rutin på att fråga klienter om våld om inte misstanke finns. Vilket 

framkommer av följande citat; 

Inte som standard om det inte är någonting som framkommer som gör att signalerna, alltså 

vibbarna går igång på att man känner att här är någonting som inte stämmer (Socialarbetare 

4). 

Socialarbetarna berättar att de inte erbjuder någon behandling på socialkontoret men att de 

däremot hänvisar till deras underliggande verksamhet som arbetar med våld i nära relation. 

Det som socialtjänsten kan göra är att bevilja bistånd till denna underliggande verksamhet, då 

är det utifrån att våldsutövaren är förälder och för att tillgodose barnets behov.  

… om vi beviljar det för den vuxne och den har barn så är de ju utifrån att den är förälder 

inte som den vuxna för egen del (Socialarbetare 4). 

Socialarbetarnas roll blir då att hänvisa till den underliggande verksamheten genom att medla 

kontakt eller medverka vid möte med dessa. Funktionen blir därmed att lotsa klienterna vidare 

till relevanta insatser. Socialarbetarna tror att det är svårt att komma i kontakt med 

våldsutövarna om ärendet inte rör barn, vilket de tror kan leda till ett stort mörkertal. De 

poängterar att insatserna är frivilliga och att de inte kan tvinga en vuxen till behandling; 

… samtidigt är de ju inte redo att göra en förändring så finns det ingen […] då fyller det 

ingen funktion…(Socialarbetare 4). 

Vi kan inte tvinga dem att gå dit (Socialarbetare 3). 
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Om bistånd beviljas utifrån att våldsutövaren är förälder dokumenteras insatsen och 

uppföljningar görs med den underliggande verksamheten för att se hur behandlingen 

fortskrider. Socialarbetarna berättar att de inte har någon handledning utan hänvisar återigen 

till den underliggande verksamheten och deras arbete. Det görs heller inga utvärderingar av 

arbetet med våld i nära relation. Socialarbetarna känner till att det finns en mansjour som även 

kan komma i kontakt med våldsutövare, de påpekar även psykiatrin som en möjlig kontakt. 

Socialarbetarna beskriver att det finns en handlingsplan för våld i nära relation, den berör 

främst kvinnor och de är inte så djupt insatta i den. 

   

6.1.3 Den underliggande verksamheten 

Den underliggande verksamheten är ett resultat för att tillgodose vad den större kommunen år 

2008 poängterade, det vill säga vikten av att arbeta med samtliga parter i en våldssituation. 

Denna verksamhet präglas av ett humanistiskt synsätt, där respekt för den enskilde individen 

alltid ska främjas. 

… man ska möta alla människor med respekt […] det är det absolut viktigaste och oavsett 

vem som kommer hit så ska man känna att man har blivit mött med respekt och jag tror och 

jag hoppas att ingen kommer härifrån och säger att de inte har blivit det (Socialarbetare 5).  

Verksamheten är en öppenvårdsenhet där klienterna bland annat kommer via socialtjänsten 

eller genom att kontakta verksamheten själva. Socialarbetaren påpekar att denna bakgrund 

kan medföra skillnader vid första mötet mellan behandlare och klient.  Kommer klienten via 

socialtjänsten så behöver de oftast introduceras och motiveras till behandling. Socialarbetaren 

utrycker det följande; 

Och då ska de ju veta vad de tackar ja eller nej till, så då brukar vi, och det är lite 

motivation i det också, vi försöker liksom presentera verksamheten på ett sådant sätt som 

gör att det skulle kännas okej för dem att komma hit (Socialarbetare 5). 

Kontaktar klienten själv verksamheten har motiveringsprocessen redan startat och klienten vet 

oftast vad verksamheten arbetar med. Socialarbetaren beskriver att verksamheten erbjuder 

både individuell- och gruppbehandling där processen är olika lång beroende på klienten. 

Socialarbetaren berättar vidare att de arbetar utefter ATV:s struktur att se på våld i nära 

relation (se bilaga III). Socialarbetaren beskriver ATV:s synsätt genom citatet nedan;  

Och då är det liksom fokus på våld, fokus på säkerhet och fokus på ansvar […] det får vi 

aldrig glömma (Socialarbetare 5).  
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Socialarbetaren beskriver att de arbetar med alla målgrupper så som barn, kvinnor och män 

vare sig de är offer eller förövare. Det framkommer i intervjun med den underliggande 

verksamheten att det finns en färsk handlingsplan som ännu inte är utgiven, detta är något de 

har gjort för att säkra arbetets kvalité. Socialarbetaren beskriver att det finns en mansjour i 

kommunen men att denne inte vet om den fortfarande är verksam. I verksamheten får 

socialarbetarna handledning specifikt för våldsarbetet där handledarna besitter en bred 

kunskap om ämnet. Då intervjuaren frågar om det förekommer uppföljningar och 

utvärderingar så blir svaret på det sistnämnda nej. Däremot görs viss uppföljning i 

gruppbehandlingarna i form av enskilda samtal för att se hur processen fortlöper. Uppföljning 

och utvärdering är något som verksamheten vill förbättra. Socialarbetaren beskriver att det 

inte förs någon dokumentation då de värnar om klientens anonymitet. Dock redogörs det i 

intervjun för att visst informationsutbyte görs med socialtjänsten då klienten är aktuell i 

verksamheten genom bistånd. Vissa anteckningar görs även ifall ärendet kan tänkas tas upp i 

rättegång eller då klienten ber om det. 

6.1.4 Analys av insatser och arbetsmetoder 

Gemensamt för de olika kommunerna är att arbetet med våldsutövare startade i slutet på 

2000-talets första decennium, det är därför ett relativt nytt insatsområde. Kort innan denna 

tidpunkt utformade Sveriges regering en handlingsplan där våld i nära relation sågs som ett 

omfattande samhällsproblem, behov av insatser för våldsutövarna tydliggjordes 

(Regeringskansliets Skr. 2007/08:39). Utifrån den nyinstitutionella teorin ses handlingsplanen 

som en formell struktur, detta genom att organisationerna i studien präglas av regeringens 

satsning. Regeringens handlingsplan utrycker att det ska finnas insatser för våldsutövare i 

varje kommun. Samtliga verksamheter redogör för att det finns egna utformade 

handlingsplaner som de använder som formella ramverk för arbetet med våld i nära relation.  

Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) och kommunernas arbete kan därefter ses i 

likhet med tvingande isomorfism, då regeringen numera kräver att kommunerna vidtar 

åtgärder för arbetet med våldsutövare. Regeringen ses som en mer maktfull instans som 

förutsätter att de svagare instanserna, kommunerna, anpassar sig efter deras krav.  

 

Organisationerna i studien är utifrån den nyinstitutionella teorin institutioner vilka ses som 

samhälliga verksamheter, som ligger inom samma organisationsfält. Institutionerna i studien 

bistår samhället och invånarna med att skapa kontroll över och minska det sociala problemet 

våld i nära relation. Institutionerna syftar till att bidra till att kommuninvånarna har ett 
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skyddsnät och en organisation att vända sig till. Organisationer som befinner sig inom samma 

organisationsfält har benägenhet att ge en återspegling av varandra. Eftersom den mindre 

kommunen och den större kommunens underliggande verksamhet tenderar att likna varandra 

genom exempelvis arbetsmetoder, sker en återspegling. Då för att båda utgår från ATV:s 

struktur när det gäller arbetet med våld i nära relation. Detta kan ses som en 

homogeniseringsprocess där den mindre kommunen strävar efter samma legitimitet och 

arbetsmetoder som den underliggande verksamheten besitter. Denna process leder till att de 

efterliknar varandra vilket kan ses som imiterande isomorfism där den mindre kommunen 

imiterar den underliggande verksamheten som är mer etablerad och accepterad när det gäller 

arbetet med våld i nära relation. Den mindre kommunen har ännu inte etablerat sitt 

behandlingsarbete med våldsutövare när det kommer till gruppbehandling samtidigt som de 

uttrycker en strävan att uppnå detta genom att likna den underliggande verksamhetens mer 

utvecklade behandlingsarbete. Dessa två sistnämnda verksamheter arbetar som nämnts efter 

ATV:s struktur, där fokus ska ligga på våldet. Detta kan liknas med vad Hearn (1998) 

uttrycker då fokus bör ligga på orsaken till problemet det vill säga förövaren och inte offret. 

Han uttrycker därigenom att män står för huvudparten av allt våld i samhället, vilket gör det 

tydligt att förövaren och orsaken till problemet bör lyftas. Fokus på våldsproblemet kan även 

jämföras med vad Kastling (2010) uttrycker om att mäns våld måste vara det mest 

framträdande i behandling av våldsbeteendet. För att bekämpa våldet måste våldsutövaren ta 

sitt ansvar och fokusera på våldet som problematik.  

 

En ytterligare likhet mellan den mindre kommunen och den större kommunens underliggande 

verksamhet är att båda strävar efter att ha ett helhetsperspektiv. Exempelvis redogör den 

underliggande verksamheten för att de i nuläget arbetar med samtliga målgrupper i en familj 

där våld förekommer, vilket den mindre kommunen har som målsättning. Hearn (1998) 

beskriver i likhet att våld i nära relation är ett omfattande problem som måste beaktas utifrån 

samtliga parter som är involverade i våldet. Alla parter i en familj kan enligt Kastling (2010) 

ses som ett system där de olika delarna påverkar helheten, det vill säga att samtliga individer i 

en familj påverkas av våldets följder.  

 

En skillnad mellan den mindre och den större kommunen är att i den först nämnda frågas det 

rutinmässigt om våld vid nybesök medan i den större kommunen ställs endast frågan vid 

misstanke om våld. Om det framkommer i den större kommunen att våld förekommer 

hänvisar de vidare till den underliggande verksamheten. Här blir det tydligt att trots att 



 

34 

 

studiens verksamheter ligger inom samma organisationsfält och institutionerna utgår ifrån 

samma profession, så handlar de ändå inte identiskt. Likheter finns trots det mellan 

kommunerna då praktiska individuella insatser erbjuds i form av exempelvis fysiskt stöd, 

bistånd, kontaktförmedling eller stödjande samtal. Den underliggande verksamheten utmärker 

sig genom att de erbjuder insatser till våldsutövare både i grupp och individuellt. De utmärker 

sig även genom att starkt förespråka att verksamheten präglas av ett humanistiskt synsätt.  

 

Skillnader mellan kommunerna är att i den mindre kommunen finns inga andra verksamheter 

som arbetar med våldsutövare medan i den större kommunen finns det en ideell mansjour. I 

samtliga verksamheter förekommer viss dokumentation i avsikt att vid behov kunna bevisa 

för andra instanser vad som sker eller har skett. I regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) 

framkommer det att verksamheterna bör dokumentera, uppfölja och utvärdera för att 

utvecklingen och kunskapen inom området ska förbättras. Uppföljning sker enbart i den större 

kommunen för att kontrollera att insatsen för ett beviljat bistånd fortskrider som planerat hos 

den underliggande verksamheten. Den underliggande verksamheten har i sin tur viss 

uppföljning vid gruppbehandling där individuella samtal görs för att kontrollera 

behandlingsprocessen. Avslutningsvis görs inga utvärderingar av insatserna för våldsutövare i 

kommunerna. 

 

6.2 Resultat av förebyggande arbete 

Hur arbetar kommunerna förebyggande med mäns våld mot kvinnor? 

6.2.1 Den mindre kommunen 

På frågan angående resurser svarar socialarbetarna i den mindre kommunen att de uppfattar 

det som att resurser finns i kommunen. Eftersom att kunskap och personal finns att tillgå men 

svårigheten ligger i hur verksamheten är organiserad. I dagsläget finns ingen som ansvarar 

och arbetar enbart med våld i nära relation, detta på grund av det begränsade underlaget av 

antalet våldsutövare. De högre instanserna så som exempelvis politiker finner därför inte 

anledning att fördela resurser på området. Socialarbetaren uttrycker det följande; 

… ekonomiskt tror jag att man stirrar sig blind på det antal vi har idag men alltså hade vi ett 

underlag så att man såg så tror jag att våra resurser skulle kunna täcka till att bygga ihop det 

här utifrån IFO’s organisation (Socialarbetare 1).  
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Socialarbetarna hämtar inspiration från andra verksamheter i Sverige som enbart arbetar med 

våld i nära relation och som är fristående från socialtjänsten. Samtidigt bidrar det till att 

socialarbetarna känner sig begränsade då de representerar en mindre kommun, då arbetet med 

våld i nära relation inte är organiserat på samma sätt. Det framkommer i intervjun att 

socialarbetarna upplever att möjligheten till vidareutbildning är god då chefen är stöttande och 

engagerad. Socialarbetarna vill dock värna om den utbildning de redan fått för att kunna 

stärka och känna en trygghet i sitt arbete med våldsutövare. Under intervjun framkommer det 

att socialarbetarna pekar på vikten av att prata om våld samtidigt som det finns svårigheter att 

tolka och definiera begreppet våld. Socialarbetaren menar att människors olika erfarenheter 

påverkar hur våld uppfattas; 

… någonting som vi har reagerat på är ju det här liksom att eh vi har ju så olika ryggsäckar 

alla människor i samhället, så så att ibland uppfattar man inte riktigt att jag är utsatt för våld 

(Socialarbetare 1).           

Därmed är socialarbetarna ute och informerar om våld och socialtjänstens arbete för att sprida 

kunskap om verksamheten. De redogör vidare för att marknadsföring sker via hemsida, 

broschyrer till skolor och offentliga platser vilket beskrivs av citatet nedan; 

… sen skickar vi ut, en gång per år skickar vi ut broschyrer och det är till väntrum om ni 

kan tänka er överallt och så är det simhallen, det är bibliotek och det är vårdcentraler och 

tandläkare och polis och sådana här grejer då […] och sedan lite på hemsidan 

(Socialarbetare 1).  

Socialarbetarna beskriver socialtjänstens samarbete med andra aktörer så som polisen, BVC, 

akuten och vuxenpsykiatrin. Tillsammans ingår aktörerna i en nätvärksgrupp som arbetar med 

våld i nära relation i kommunen, fast dock med fokus på kvinnan som offer. Vid frågan om 

samverkan framkommer det att verksamheten samarbetar med en mindre kommun i samma 

län, främst med praktiska saker såsom skyddat boende men även kunskapsutbyte sker. 

Reflektioner som framkommer under intervjun är fördelar med att arbetet med våld i nära 

relation bör utföras utifrån en fristående verksamhet. Vilket uttrycks följande; 

Och jag tänker just i medmänniskors ögon så, så tror jag att det blir betydligt lättare att gå 

till alltså att kunna ha en träff på ATV än på socialtjänsten (Socialarbetare 2).         

Socialarbetarna tror att en fristående verksamhet även skulle underlätta för de professionella 

att kunna utföra ett gott arbete då fokus endast ligger på våldet och dess insatser. 
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6.2.2 Den större kommunen 

När intervjuaren frågar om det förebyggande arbetet så svarar socialarbetarna i den större 

kommunen snabbt att det utförs på familjecentraler där professionella möter hela familjer. Då 

blir det ett naturligt samband att få kontakt med män som våldsutövare och då som pappor. 

Men socialarbetarna påtalar att det förebyggande arbetet sker utifrån att våldsutövaren är 

föräldrar och har barn. På familjecentralerna finns en socialsekreterare som tillhör 

socialtjänsten. Socialarbetarna upplever att den kunskap som finns har att göra med 

yrkeserfarenheten, hur länge socialarbetaren har varit verksam och hur mycket denne har 

kommit i kontakt med våld i nära relation; 

Sen är det ju säkert blandat utifrån hur länge man har jobbat […] och hur mycket man har 

kommit i kontakt med det… (Socialarbetare 4). 

Det framkommer att alla på socialtjänsten har bjudits in till utbildningar, vilket de som har 

haft möjlighet har medverkat på. Intresset på socialtjänsten av våld i nära relation är begränsat 

då de som har intresset istället har sökt sig till den underliggande verksamheten. 

Socialarbetarna tror även att de män som utövar våld inte vänder sig till socialtjänsten utan 

direkt till den underliggande verksamheten; 

Det är ju inte så ofta någon man söker sig hit och säger att han slår någon eller så 

(Socialarbetare 3).     

Socialarbetarna redogör för att deras informationsspridning sker till skolor, förskolor, 

sjukvård och psykiatrin men att denna information beskriver verksamheten generellt och inte 

enbart insatserna för våld. Socialarbetarna är även ute och träffar föräldrar vid föräldramöten 

för att tydliggöra sin verksamhet. Socialarbetarna förklarar vidare att regelbundna möten sker 

med relationsbrottsteamet och ungdomspolisen för att förebygga våldet. När frågan ställdes 

om marknadsföring hänvisar socialarbetarna till den underliggande verksamheten och deras 

broschyrer. Socialarbetarna hänvisar ytterligare till den underliggande verksamheten när 

samverkan och vidare förebyggande arbete berörs. På frågan om hur ofta de slussar vidare 

någon till den underliggande verksamheten blir svaret; 

… ganska ofta eller så fort det förekommer något slags våld psykiskt eller fysiskt eller ja 

(Socialsekreterare 3). 

Mm sexuellt också (Socialsekreterare 4).  

Socialarbetarna förklarar att våldsproblematik behandlas i den underliggande verksamheten. 
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6.2.3 Den underliggande verksamheten 

Socialarbetaren i den större kommunens underliggande verksamhet redogör för att det finns 

ett stort stöd hos regeringen och därmed resurser att tillgå för arbetet med våld i nära relation. 

Verksamheten prioriteras i kommunen och resurser för utbildningar och för att sprida kunskap 

till övriga yrkesverksamma finns att tillgå. Dock finns det ett begränsat utbud av utbildningar 

inom området. De professionella på den underliggande verksamheten utbildar personal inom 

till exempel sjukvården då dessa kommer i kontakt med våld i nära relation. Socialarbetaren 

ser även behov att utbilda de anställda inom socialtjänsten då kunskapen om våld i nära 

relation ser väldigt olika ut. Socialarbetaren reflekterar över hur kunskapen om våld ser ut 

inför utbildningar med personal inom olika professioner; 

… hur mycket och alltså vilken nivå ska vi lägga det på och vi hade nog en brainstorm i 45 

minuter, så mycket våld fanns det […] i medvetandet hos dem som jobbar med det, medan 

andra kan komma på tre saker liksom (Socialarbetare 5).  

Svårigheter om vad våld innebär och en kunskapsspridning om det, ser socialarbetaren som 

ett förebyggande arbete. Socialarbetaren nämner polisen som en samarbetspartner, där sker 

utbytet i form av kontaktnät för att förenkla medling av klienter. Förebyggande arbete sker i 

form av information till främst skolungdomar, då socialarbetaren menar att det bland annat är 

i skolåldern synen på våld grundas. Vid frågan om marknadsföring så framkommer det under 

intervjun att detta sker genom affischering och broschyrer till främst socialtjänst, sjukhus och 

vårdcentraler; 

Eh, vi försöker väl och sätta upp affischer, alltså det är ju på den nivån att sätta upp 

affischer och lägga ut broschyrer och, men det är samtidigt mest alltså om man säger 

sjukhus och socialtjänst och vårdcentraler och så, inte så mycket i det privata 

(Socialarbetare 5). 

Socialarbetaren beskriver att då verksamheten medverkat i reportage i den lokala tidningen, 

har verksamheten uppmärksammats både utav klienter och allmänheten. För att nå fram till 

fler klienter och minska mörkertalet har verksamheten startat ett projekt där de genom 

arbetsplatser, via chefer och privata företag, ska komma i kontakt med fler våldsutövare och 

våldsutsatta. Socialarbetaren förklarar att verksamheten ”reglerar” sig själv, när de har många 

aktuella klienter så hinner de professionella inte med att marknadsföra sig till lika stor grad 

och vise versa. För att förebygga och sprida kunskap väljer den underliggande verksamheten 

att bjuda med bland annat socialsekreterare på konferenser och utbildningar; 
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Att vi har ofta bjudit med dem, att de också får gå på konferenser eller på utbildningar, eller 

för att de är ju så viktigt, det är ju inte bara vi som ska sitta här och kunna […] vi vill ju att 

alla ska kunna allt, det hade ju vart fantastiskt bra, ju mer man pratar om desto mer… 

(Socialarbetare 5).   

Citatet belyser att verksamheten satsar på övriga yrkesverksamma inom bland annat socialt 

arbete, för förtydliga problemet och väcka intresse för kunskap om våld i nära relation. 

 

6.2.4 Analys av förebyggande arbete 

Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) tydliggör behovet av en ökad samverkan mellan 

olika aktörer inom Sveriges kommuner. Regeringen förespråkar även förebyggande åtgärder 

och poängterar socialtjänsternas ansvar för arbetet med våld i nära relation. Samtliga 

verksamheter i studien utför i likhet med regeringens handlingsplan förebyggande arbete 

genom informationsspridning till andra myndigheter. Det framkommer att den större 

kommunens underliggande verksamhet tar ett större initiativ då de är ute bland skolungdomar, 

sjukvårdspersonal och socialtjänst för att utbilda om våld i nära relation. De startar även olika 

projekt för att medvetandegöra våldet bland kommunens invånare, på exempelvis 

arbetsplatser. Marknadsföring är ett sätt att nå social legitimitet, vilket enligt den 

nyinstitutionella teorin innebär att verksamheterna är beroende av att bli accepterade av 

övriga medborgare i samhället. För att verksamheten ska kunna fortskrida och utvecklas så 

krävs det att samhället är delaktigt och accepterande. För att nå en social legitimitet strävar 

verksamheterna efter att synliggöra sig. Det framkommer i den mindre kommunen och i den 

underliggande verksamheten att de arbetar med att marknadsföra sig genom affischer och 

broschyrer. I den större kommunen hänvisar de till deras underliggande verksamhet som utför 

marknadsföring om våld i nära relation.  

 

Syftet med regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) är att resurser ska eftersättas för 

insatser kring våldsutövare i kommuner. I den mindre kommunen redogörs det för att det 

finns resurser att tillgå för arbetet med våldsutövare, dock påverkar det begränsade underlaget 

av våldsutövare fördelningen av resurserna. I den större kommunen läggs resurserna direkt på 

den underliggande verksamheten som anser sig ha goda förutsättningar.  

 

Vad som framkommer av samtliga intervjuer och tolkas som en likhet dem emellan är att 

socialarbetarna upplever våld som ett komplext begrepp, då det är svårt att definiera vad våld 

innebär. Detta är i likhet med vad Lundgren et al. (2001) besktiver i studien Slagen dam om 
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våld i nära relation, då våld ses som ett kontinuum där hot, våld och sexuella övergrepp hör 

ihop. Även Hearn (1998) menar att definitionen av våld är problematisk, då begreppet har 

skilda innebörder för människor. Socialarbetarna poängterar därför vikten av att sprida 

information om det komplexa begreppet och insatserna för våldet, för att öka medvetenheten 

hos invånarna.  

 

En skillnad mellan kommunerna är att den större kommunens underliggande verksamhet 

utbildar och medvetandegör arbetet kring våld i nära relation på ett djupare plan. De 

förmedlar en kunskap så att samtliga yrkesverksamma som kommer i kontakt med våld i nära 

relation bör besitta en likande kompetens. Det är i jämförelse med begreppet normativ 

isomorfism utifrån den nyinstitutionella teorin som innebär att verksamheter vill skapa liknade 

arbetsmetoder och en gemensam förståelse för professionen, i detta fall arbetet med våld i 

nära relation.  

 

En likhet mellan kommunerna är att samtliga verksamheter samverkar med andra 

myndigheter för att förebygga våldets förekomst, bland annat med polisen. I regeringens 

handlingsplan (Skr. 2007/08:39) formuleras ett insatsområde just för ökad samverkan mellan 

olika aktörer, även om aktörerna arbetar utifrån olika ramverk så ska det inte begränsa 

samarbetet. 

 

6.3 Resultat av individuella uppfattningar om insatser 

Vad finns det för likheter och/eller skillnader i socialarbetarnas uppfattningar om insatser för 

våldsutövare? 

 

6.3.1 Den mindre kommunen 

I den mindre kommunen utför två socialarbetare arbetet med våld i nära relation, det är något 

som ingår i deras tjänst som även innefattar andra arbetsuppgifter. Socialarbetarna blev 

tillfrågade att ta sig an arbetet med våld i nära relation och tackade efter övervägande ja;  

Det blev så, det var ju inte i min tjänst utan jag blev tillfrågad… (Socialarbetare 2). 

Jag kände ett, ett motstånd först […] men när jag vände och vred på det, men när jag hade 

fått, man behöver ju bearbeta saker också så att när jag hade fått snurra färdigt där så 

kändes det som att jo och efteråt var jag helt klart landad. När jag hade gått utbildningen så 

kände jag men jo det här är rätt… (Socialarbetare 1). 
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En av socialarbetarna utrycker att denne känner sig splittrad då de inte arbetar med våld i nära 

relation så mycket, utan att det bara är en liten del av den befintliga tjänsten. Utifrån frågan 

om hur mötet med en våldsutövare upplevs, så svarar den ena socialarbetaren att det har att 

göra med erfarenhet inom professionen och att det i vissa situationer kan kännas hotfullt. Den 

andre socialarbetaren uttrycker mötet som kontrollerat, då klienten sökt sig dit på eget bevåg 

och är medveten om sin problematik;  

Samtidigt kan jag tänka att möter man män då som har våldsbeteende eller de behöver ju 

inte ha slagits eller så heller, utan de söker sig hit på egen hand, då alltså man möter ju dem 

där de är och då, då tänker jag att det blir ju inte så hotfullt utan då är det ju vad skulle man 

kunna hjälpa, vad skulle man… (Socialarbetare 2).  

En av socialarbetarna påpekar även vikten av att känna sig trygg i de arbetsmetoder och 

modeller som verksamheten representerar, för att kunna bemöta klienten på ett bra sätt.  

… vi möter de här människorna som kommer hit och vill ta tag i sin beroendeproblematik 

[…] alltså uppmuntra och alltså ge feedback och måste tala om hur bra det är att de är här 

(Socialarbetare 1).   

Det framkommer utav citatet ovan att mötet med en våldsutövare bör präglas av motiverande 

och uppmuntrande samtal, att påpeka styrkan i att klienten tagit kontakt med verksamheten.  

Båda socialarbetarna använder sig av personliga strategier så som planering inför ett möte 

med en våldsutövare. Socialarbetarna beskriver vikten av förberedelse och struktur inför 

mötet både för sin egen och klientens skull. Det beskrivs att socialarbetarna tror att den 

professionellas kön kan komma att påverka i vissa situationer eller möten med klienter. De 

betonar en önskan om att ha en manlig kollega i arbetsgruppen med våld i nära relation vilket 

tydliggörs i följande citat; 

Och därför tänker jag att det hade varit så intressant liksom att en man kanske liksom hade 

gjort igenkänningar i ett tankesätt hos en man och sedan hade jag kontrat utifrån en kvinna 

och sådana här grejer, så det hade kunnat bli lite dynamik (Socialarbetare 1).  

Det framkommer av intervjun att det inte funnits intresse för arbete med våld i nära relation 

hos manliga kolleger inom verksamheten. Den ena socialarbetaren beskriver bra egenskaper 

att besitta i arbetet med våldsutövare som lugn, rak, uppriktig och trygg. Den andre 

socialarbetaren samtycker och tillägger egenskaper som att våga prata om våld, lyhördhet och 

förståelse. De redogör tillsammans för att det är egenskaper som generellt bör innefattas i ett 

professionellt förhållningssätt. Socialarbetarna redogör vidare för att det är viktigt att ha ett 

helhetsperspektiv, att alla parter i en relation ska få hjälp att hantera våldssituationen. En av 

socialarbetarna påpekar att våldsutövaren bör lyftas och våldsproblematiken uppdagas i 

samhället; 
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… för de här människorna bär på någonting som man behöver ta hand om och eh, titta på i 

dagsljus och jobba med och använda och se hur man skulle kunna förändra för att dem inte 

ska skada andra och sig själva, för det gör man också genom att skada andra (Socialarbetare 

1). 

6.3.2 Den större kommunen 

Det framkommer tydligt att socialarbetarna i den större kommunen inte arbetar med insatser 

för våldsutövare, de hänvisar istället till deras underliggande verksamhet.  

En av socialarbetarna beskriver att denne inte känner sig obekväm i mötet med en 

våldsutövare då de inte tenderar att vara hotfulla på socialkontoret;  

Dem är ju inte hotfulla när de är här, de kan ju oftast beskriva att det är olika situationer 

som har lett fram till det här, eh, och kommer de väl hit så brukar det ju vara så att de är 

medvetna om att de har gjort fel och att de vill ha hjälp med den förändringen i så fall 

(Socialarbetare 4). 

Socialarbetaren anser sig vara relativt van vid att bemöta klienter. Den andre socialarbetaren 

menar att det främst rör klientens personlighet inte specifikt vad problematiken handlar om.  

Vid frågan om könets påverkan i mötet med klienter så framkommer det att könet påverkar 

till viss del. Att det främst handlar om klientens uppfattningar om könets betydelse i relation 

till den professionella. En svårighet som upplevs i arbetet med våld i nära relation är att de på 

socialtjänsten endast kommer i kontakt med en liten del av våldsutövarna, då är det främst 

som förälder i och med att arbetet är väldigt barnfokuserat. Den ena socialarbetaren har en 

egen uppfattning om att våldet förkommer utifrån båda parter i en relation, då de träffar par 

med destruktiva förhållanden vilket utvecklas av citatet nedan; 

… så har det ändå varit att ett psykiskt våld ifrån kvinnan och tillslut så slår mannen och det 

är ju inte okej, givetvis inte. Men att var har det börjat någonstans, alltså de är lika illa dem 

behöver ju hjälp båda två givetvis (Socialarbetare 4).  

Sen förtydligas att när det gäller alla former av våld i nära relation och insatser för detta så 

hänvisar socialtjänsten till den underliggande verksamheten och de förlitar sig på deras arbete 

samt kompetens. Den ena socialarbetaren anser att bra egenskaper att besitta i arbetet med 

våld i nära relation är att kunna bevara lugnet. Samtidigt att kunna agera snabbt, att det 

handlar om att finna en balans mellan att ha ”is i magen” och agera akut. Den andre 

socialarbetarens uppfattningar om bra egenskaper framkommer genom följande citat, 

Och samma som med allt sånt här socialt, att man är lyhörd och lyssnar ja men allt sånt som 

gäller överallt och lite humor, för man jobbar med så tunga saker hela tiden… 

(Socialarbetare 3).   
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Den ena socialarbetaren menar att det är betydelsefullt att ta i beaktande om våldsutövaren 

redan har kontakt med andra myndigheter, exempelvis psykiatrin eller företagshälsovård. Att 

klienten kanske behöver bearbeta andra problem hos sig själv innan insatser sätts in för 

våldsbeteendet. 

6.3.3 Den underliggande verksamheten 

Socialarbetaren valde av eget intresse att söka sig till verksamheten som arbetar med våld i 

nära relation. Till en början uppfattade socialarbetaren mötena med våldsutövare som nervöst 

och konstigt men att denne numera är bekväm med situationen;  

Eh, nämen de är klart när man skulle ha sin första våldsutövare som klient, och herregud, 

hur ska detta gå liksom, vad ska jag säga, vad pratar man om, ja det var jätte konstigt 

(Socialarbetare 5).   

Socialarbetaren beskriver att det är väsentligt att våga prata om våld och uttrycker det genom 

citatet nedan; 

… man måste våga prata om våld, för att om inte jag vågar prata om det så blir det ju ännu 

mer skamfyllt för den som sitter där, men om jag kan göra det rätt ofarligt och prata om de 

så blir det ju lite lättare (Socialarbetare 5).   

Socialarbetaren menar vidare att det är lättare för denne att känna empati för någon som är 

ångerfull och uttrycker känslor. Det blir en större utmaning när våldsutövaren inte inser sin 

problematik och skyller problemet på någon annan, då blir fokus i mötet att istället försöka 

lära känna människan bakom. Det redogörs för att socialarbetaren inte använder sig av några 

personliga strategier inför det första mötet med en klient. Om svårigheter skulle uppstå med 

en våldsutövare har socialarbetaren som strategi att ta hjälp av kolleger eller handledare och 

att på så sätt få råd om hur arbetet kan fortskrida; 

… men om jag träffar en person en gång och jag märker att, oh shit det här blir svårt, då 

kan jag resonera med mig själv och med mina kolleger och handledare, vilka som nu finns 

till hands. Hur ska jag göra nu liksom, jag känner bara att det här, det här blir tufft  […] och 

så får man lite tips därifrån… (Socialarbetare 5).  

Under intervjun framkommer det att socialarbetaren tror att könet hos den professionella kan 

komma att påverka klienten, antingen känns det enklare att prata med en kvinna eller så kan 

klienten ha ett starkt kvinnoförakt och kan inte hantera en sådan situation. Socialarbetarens 

egna uppfattningar om könets påverkan utrycks av följande citat; 

För att vi är väl människor i första hand, så tänker jag, men alla tänker olika, och jag är 

varken bättre eller sämre för att jag är tjej (Socialarbetare 5).   
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Socialarbetaren för resonemang om att kön inte borde vara betydelsefullt överlag i samhället. 

Denne menar vidare att bra egenskaper för den professionella att besitta i arbetet med 

våldsutövare är framförallt ett humanistiskt synsätt, vilket utrycks nedan;  

… de männen som kommer hit, det dem har gjort är liksom det mest skamfyllda man kan 

göra i vårt samhälle och om de kommer hit så måste de bli bemötta med 100 procent 

respekt. Inte för vad de har gjort men för att de är människor… (Socialarbetare 5). 

Andra bra egenskaper som denne utrycker är att kunna känna en balans och vara trevlig, glad 

och ha humor. Socialarbetaren har egna uppfattningar om att fokus måste ligga på 

våldsutövaren, att problemet måste uppdagas i samhället för att kunna erbjuda insatser. Denne 

menar därmed att våldsutövarens problematik måste synliggöras för att komma till rätta med 

samhällsproblemet; 

… jag tänker att om man inte pratar om våldsutövaren så kommer det inte finnas så mycket 

hjälp att erbjuda och finns det inte så mycket hjälp att erbjuda så kommer man inte prata om 

våldsutövaren, och då blir det ju liksom att man fortfarande skuldbelägger kvinnor och barn 

[…] då får inte mannen, som det oftast är, han får inte liksom ta ansvar för det han har gjort 

för ingen pratar om det […] så jag tycker att det är skitbra nu när man börjar att se att det är 

ju där man måste börja (Socialarbetare 5).  

 

6.3.4 Analys av individuella uppfattningar om insatser 

Gemensamt för socialarbetarna i den mindre kommunen och den större kommunens 

underliggande verksamhet är att de anser att våga prata om våld samt att bemöta 

våldsutövaren med respekt är av stor vikt. Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) 

redogör för att våld som problem ska belysas, prioriteras och att insatserna ska riktas mot 

våldsutövaren. Hearn (1998) menar i likhet härmed att det bör talas om våld utifrån 

förövarens perspektiv, att fokus ska ligga på orsaken till problemet. Detta går att jämföra med 

vad socialarbetarna uttrycker om vikten att våga prata om våld. Lundgren et al. (2001) 

beskriver begreppet ”våldets normaliseringsprocess” där våldet successivt ses som något 

normalt och accepteras därefter. Vilket ytterligare stärker resonemanget om vikten av att våga 

prata om våldsproblematiken. Om problemet inte uppdagas riskerar normaliseringsprocessen 

att fortskrida.  

 

Det framkom i samtliga verksamheter att bra egenskaper att besitta i arbetet med 

våldsutövare, ansågs vara bland annat ett professionellt förhållningssätt. Socialarbetarnas lika 

värderingar kring detta förhållningssätt går att jämföra med vad som är centralt i den 

nyinstitutionella teorin. Enligt den nyinstitutionella teorin understryks det att de 
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yrkesverksamma inom en institution agerar som de förväntas göra utefter vilken profession de 

tillhör i samhället. Detta kan liknas vid teorins begrepp normativ isomorfism eftersom 

socialarbetarna tillhör samma profession och därmed har likvärdig utbildning. Socialarbetarna 

värderar därmed det professionella förhållningssättet på ett synonymt sätt, eftersom de tillhör 

institutioner inom samma organisationsfält. Socialarbetarens roll och förhållningssätt uttrycks 

av Kastling (2010) vara av betydelse för behandlingen med en våldsutövare. Relationen 

mellan socialarbetaren och våldsutövaren ska präglas av trygghet och tillit för att 

våldsutövaren ska kunna utrycka sig och bekänna sitt ansvar för våldet. Den professionellas 

förhållningssätt tolkas därmed vara av betydelse då det är när våldsutövaren kommit till insikt 

med sitt våldsbeteende som han kan finna handlingsalternativ för våldet. Dock skiljer sig 

socialarbetarnas personliga strategier åt. Den mindre kommunen och den större kommunens 

underliggande verksamhet hade strategier men de förhöll sig olika till hur de användes. Den 

sistnämnda tog endast hjälp av personliga strategier då svårigheter uppstod i möte med 

våldsutövare. Personliga strategier kan likställas med informell struktur, vilket innebär 

socialarbetarnas faktiska handlingar i sitt yrkesutövande. Handlandet präglas i sin tur av de 

professionellas egna värderingar och förhållningssätt. Med detta synliggörs löskopplingen 

mellan den informella och formella strukturen, där socialarbetarens informella 

handlingsutrymme särskiljer sig en aning ifrån den formella strukturen. Detta beror på att 

dennes handlingar präglas av personliga initiativ men utifrån det formella ramverket. En 

skillnad mellan kommunerna är att i den mindre kommunen blev socialarbetarna tillfrågade 

om att arbeta med våld i nära relation. I den större kommunen sökte sig de socialarbetare som 

hade intresset till den underliggande verksamheten.  

 

Samtliga verksamheter delade uppfattningar om att den professionellas kön påverkar till viss 

del i arbetet med våldsutövare. Främst utifrån klientens perspektiv där uppfattningar finns om 

att denne ska ha svårt att bemöta en kvinnlig professionell då stereotypa uppfattningar om kön 

kan leva kvar. Resonemanget kan ses utifrån Hearns (1998) argument om att mäns dominans 

över kvinnan fortfarande finns kvar i samhället, där män har en högre maktposition. Den 

mindre kommunen utryckte en önskan om en manlig kollega i arbetet med våld i nära 

relation. De hade tankar om att manliga och kvinnliga professionella kunde utföra ett 

kompletterande arbete vad gäller våldsutövare. Detta är i likhet med vad Hearn (1998) anser 

är viktigt och vad som utgör grunden i ett profeministiskt perspektiv. Att det även tillhör mäns 

ansvar att få fram en förändring av problemet och insatserna för det.  
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En utmärkande aspekt som framkom av den större kommunen var erfarenheter av destruktiva 

förhållanden i mötet med klienter, där båda parter var ansvariga för våldet. Hearn (1998) hade 

liknade resultat i sin studie där män som utövar våld hade uppfattningar om att våldet var en 

ömsesidig process, där båda parter utövar våld. Mötet med en våldsutövare uppfattades olika 

av samtliga socialarbetare i de olika kommunerna, till exempel kunde mötet upplevas 

obekvämt eller kontrollerat. Gemensamt ansåg socialarbetarna att tryggheten i mötet skapas 

genom erfarenhet i yrket. Uppfattningar framkom av socialarbetarna att mötet med en 

våldsutövare inte skilde sig åt gentemot andra klienter, att de främst såg människan bakom 

och inte problematiken. Detta redogör Lundgren et al. (2001) för då det inte finns någon 

specifik ”mall” för vem våldsutövaren faktiskt är utan att våldet är så pass omfattande att 

våldsutövaren inte går att generalisera till en viss typ. Samtliga socialarbetare menar att det är 

viktigt att möta klienten med respekt och att ha ett professionellt förhållningssätt (jmfr., 

Kastling 2010). I den mindre kommunen och den underliggande verksamheten understryker 

socialarbetarna även att det är viktigt att hjälpa våldsutövaren i motivationsprocessen för att 

kunna förändra våldsbeteendet. 

 

7. SLUTDISKUSSION 

I studiens avslutande del kommer först en sammanfattning av samtliga analyser, där likheter 

och skillnader presenteras utifrån de centrala frågorna för att tydliggöra de slutgiltiga svaren. 

Sammanfattningen kommer att fokusera på kommunernas arbete i helhet, därav benämns den 

större kommunen och dennes underliggande verksamhet som en enhet i denna del. Eftersom 

det som var av intresse för studien var att jämföra två kommuners arbete med våldsutövare. 

Därefter följer en avslutande diskussion där studiens författare framför egna reflektioner och 

tankar om sådant som väckts under arbetsprocessen. Det framförs också förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

7.1 Sammanfattning 

Hur arbetar socialarbetarna i de olika kommunerna med män som våldsutövare? Vilka 

insatser och arbetsmetoder präglar verksamheterna? 

Likheter; Gemensamt för de båda kommunerna och därmed samtliga verksamheter är att alla 

har utformade handlingsplaner vilka kan vara behjälpliga i arbetet med våld i nära relation.  

Båda kommunerna arbetar efter ATV:s struktur och metod, där fokus ligger på att arbeta med 

samtliga parter i en våldssituation. Viss dokumentation görs i båda kommunerna för att vid 
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behov kunna vara bevismaterial vid rättsliga instanser. Det utförs dock ingen utvärdering av 

arbetet med våld i nära relation i någon av de studerade kommunerna. 

Skillnader; Den större kommunen erbjuder både individuell- och gruppbehandling för 

våldsutövare, medan den mindre kommunen ännu inte har etablerat gruppbehandling men 

erbjuder istället individuella insatser. I den mindre kommunen efterfrågas alltid våld utifrån 

ett standardformulär som används vid möte med klienter, medan i den större kommunen görs 

detta enbart vid misstanke om våld. I den större kommunen görs uppföljning av arbetet med 

våldsutövare i begränsad omfattning, detta förekommer inte alls i den mindre kommunen.  

Hur arbetar kommunerna förebyggande med mäns våld mot kvinnor? 

Likheter; En likhet mellan kommunerna är att de arbetar förebyggande genom att sprida 

information om våld i nära relation till andra myndigheter. Informationsspridningen sker även 

till invånarna och syftar till att öka medvetenheten om den komplexa innebörden av våld. 

Båda kommunerna marknadsför sig till det offentliga då de affischerar och skickar ut 

broschyrer om verksamheternas hjälpinsatser. Gemensamt för kommunerna är även att de 

samverkar med andra myndigheter i förebyggande syfte. Båda kommunerna har resurser att 

tillgå så som kunskap, praktisk kompetens och ekonomi. 

Skillnader; Den större kommunen tar genom deras underliggande verksamhet ett djupare 

initiativ, då de utbildar andra instanser och startar projekt för kommuninvånarna om våld i 

nära relation. Det finns även skillnader i kommunernas organisering av arbetet med 

våldsutövare, vilket leder till att resurserna prioriteras och fördelas olika inom kommunerna. 

Vad finns det för likheter och/eller skillnader i socialarbetarnas uppfattningar om insatser för 

våldsutövare? 

Likheter; Båda kommunerna beskriver relevansen av att våga tala om våld för att kunna 

arbeta med problematiken. Samtliga socialarbetare uttrycker att bra egenskaper att besitta som 

yrkesverksam är ett professionellt förhållningssätt, även att se människan bakom 

våldsbeteendet och hjälpa klienten i motivationsprocessen. Socialarbetarna delar 

uppfattningar om att den professionellas kön påverkar till viss del, då främst utifrån klientens 

perspektiv. Socialarbetarna delar åsikter om att erfarenhet i yrket bidrar till en trygghet i mötet 

med en våldsutövare. 

Skillnader; Den mindre kommunen uttrycker en önskan om en manlig kollega för att finna en 

balans i arbetsgruppen i arbetet med våld i nära relation. Socialarbetarna i de olika 

kommunerna använder sig av personliga strategier för att bemöta en våldsutövare men de ser 
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olika ut. Uppfattningarna om mötessituationen skiljer sig åt, då det kan upplevas både 

kontrollerat och obekvämt. I den större kommunen sökte sig de professionella som hade 

intresse för arbete med våldsutövare till den underliggande verksamheten. I den mindre 

kommunen blev socialarbetarna tillfrågade att ta sig an arbetet i sin befintliga tjänst och 

svarade efter övervägande ja. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Valet av ämne för vår studie har under skrivprocessens gång visat sig vara högst aktuellt i 

samhällsdebatten i det svenska samhället. Allt tydligare görs betoningar på att satsningar bör 

läggas på utövaren av våldet i en nära relation. Den 25 april 2012 uttalades det genom ett 

pressmeddelande från regeringen att en kraftsamling mot våld i nära relation ska genomföras. 

Framöver ska behandling till våldsutövaren prioriteras för att revidera det akuta 

samhällsproblemet (Regeringskansliet 2012).  

 

En reflektion som vi har uppmärksammat utifrån Wendt Höjer (2002) är att redan runt mitten 

av 1900-talet belystes behovet av att samtliga parter i en våldsrelation var i behov av hjälp. 

Redan då föreslogs socialarbetares insatser även till våldsutövaren i form av kurativt stöd. 

Under tidens gång har debatten kring våld i nära relation vandrat fram och tillbaka huruvida 

våldet ska bemötas som problematik och hur problematiken ska tolkas och hanteras. Vi har 

därmed fört diskussioner om hur trögt implementeringen av insatser framskrider i samhället, 

utvecklingen tenderar att vara en långsamtgående process. Då synen att arbeta med samtliga 

involverade i en våldssituation återigen är högst aktuellt, för att reducera problematiken med 

våld i nära relation krävs även insatser för våldsutövaren. Vi menar att kraftsamlingen 2012 

för arbetet med våldsutövare bör leda till en faktisk förändring. Vi upplever att regeringens 

tidigare satsningar ständigt upprepas men inte leder till några större faktiska implementeringar 

som minskar problematiken i samhället.  

 

Vi har även anledning att tro att förövarens problematik göms undan då fokus ständigt har 

varit på kvinnan som offer. Orsaker till att problemet har gömts undan tror vi kan ha sin grund 

i en osäkerhet över hur våldsutövarna ska bemötas och hur våld i nära relation ska hanteras 

som ett samhällsproblem. Vi har reflekterat över att det kan ha påverkats av att samhället känt 

ett större ansvar för offret och därmed lyft och satsat på insatserna för att skydda denne. Vi 

vill poängtera att även om offret skyddas med insatser så tenderar förövarens våldsbeteende 
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att leva vidare. Därmed krävs konkreta insatser för att behandla förövarens problematik för att 

våld i nära relation ska kunna bekämpas. Att problematiken inte belysts kan också ha att göra 

med en ovilja att inskränka andra människors integritet. Vad som sker i en nära relation, 

bakom stängda dörrar, anses höra till privata angelägenheter (jmfr., Wendt Höjer 2002). Vi 

har anledning att tro att om man inte pratar om våldsutövaren så sker ingen förändring av 

samhällsproblemet. Vi menar därmed att om det åskådliggörs och pratas om våld i nära 

relation i samhället kan det komma att bidra till att fler vågar ta emot och söka hjälp för 

problematiken.  

 

Vi förhåller oss i viss mån kritiska gentemot regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) där 

det förespråkas att kunskap ska utvecklas och spridas om våld i nära relation. Vi ställer oss då 

frågande till varför det inte finns fler universitetsutbildningar som fokuserar på ämnet. Borde 

det inte vara ett obligatoriskt inslag i exempelvis socionomutbildningen, eftersom socionom 

är den profession som främst arbetar med problematiken i den offentliga sektorn. En 

reflektion som vi även har är om våld i nära relation inte bör vara en del av sexual-

undervisningen i grundskolan, då vi tror att det är i tidig ålder synen på våld utvecklas. Ett 

rimligt antagande är att om våldet uppmärksammas i tidigare ålder kan det bidra till att det 

blir mindre förekommande och mindre accepterat i samhället.  

 

Under studien har vi diskuterat de olika kommunernas organisering, då kommunerna skiljer 

sig åt storleksmässigt. Vi hade därför en tanke om att kommunerna skulle se olika ut politiskt, 

ekonomiskt och strukturellt och att insatserna för våldsutövare därmed skulle se annorlunda ut 

beroende på den geografiska storleken. Det vi uppmärksammade var att villkoren för 

resurserna såg relativt lika ut. Den stora skillnaden var att kommunernas arbete med 

våldsutövare skilde sig åt organisatoriskt. En konsekvens vi observerade var trots att 

resurserna såg lika ut i kommunerna så satsades det olika beroende på organiseringen av dem. 

Problematiken med våld i nära relation synliggjordes på ett betydligare sätt i den större 

kommunen genom att det fanns en separat verksamhet som bara fokuserade på våld i nära 

relation. I den mindre kommunen var underlaget av våldsutövare avgörande för hur resurserna 

fördelades, då organiseringen av arbetet med våldsutövare inte var förankrat nog till att 

synliggöra problematiken. En fråga som då väcktes är hur problematiken ska synliggöras i en 

mindre kommun, eftersom våld i nära relation existerar överallt och är ett akut 

samhällsproblem. Frågan blir därför hur arbetet ska organiseras i en mindre kommun där 

underlaget kan anses vara begränsat. Alla kommuner i Sverige har enligt lagstiftning ett 
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ansvar för sina invånare dock kan hjälp behövas för att strukturera upp organisationerna, så att 

resurserna som faktiskt finns organiseras på ett effektivt sätt.  

 

Ett förslag till vidare forskning skulle vara att istället jämföra två mindre kommuner, där en 

av kommunerna redan har ett etablerat arbete med våldsutövare. Att finna och tydliggöra de 

strategier som är behjälpliga till hur man organiserar en mindre kommun på ett framgångsrikt 

sätt i arbetet med våldsutövare. För att sedan föreslå ett utvecklingsarbete till den kommunen 

som ännu inte har ett etablerat arbete med våldsutövare. 

 

Vi vill belysa vikten av att bemöta en våldsutövare och därmed tydliggöra orsaken till 

problematiken med våld i nära relation. Ser samhället orsaken till problematiken finns det 

förutsättningar för att våld i nära relation kommer att bekämpas. Våga se en förövare! 
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9. BILAGOR 

 

9.1 Bilaga I 
Intervjuguide 

 
Öppningsfrågor 

 Kön? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialt arbete? 

 Profession? 

 Tidigare yrkeserfarenheter?  

Insatser och arbetsmetoder  

 Hur går du vidare om det framkommer i ett möte med klient/familj att det förekommer 

våldsituationer? 

 Hur ser de övergripande insatserna ut för män som utövar våld i nära relation?  

 Vilka arbetsmetoder används?  

 Vilket/vilka teoretiska perspektiv utgår verksamheten ifrån?  

 Har kommunen någon handlingsplan för arbetet med våldsutövare i nära relationer? 

Följer man den?   

 Känner ni till andra verksamheter/organisationer som arbetar med män som utövar 

våld i kommunen?  

 Får du som professionell handledning specifikt för våldsarbetet?  

 Dokumentation? Uppföljning? Utvärdering? 

Förebyggande arbete 

 Hur ser resurserna ut när det gäller att arbeta med våldsutövare? 

 Hur upplever du kompetens bland socialarbetarna i er verksamhet när det gäller män 

som utövar våld?  

 Hur ser möjligheterna ut för vidareutbildning och kunskapsuppdatering inom 

området? 

 Hur arbetar verksamheten utåt sätt/samarbetsmässigt gentemot kommunen?  

 Samverkar organisationen med verksamheter i andra kommuner/län? 

Individuella uppfattningar om insatser 

 Var arbetet med våldsutövare något du valde att söka/eller något som ingick i din 

befintliga tjänst? 

 Hur upplever du mötet med en våldutövare?  

 Hur upplever du att ditt kön påverkar din professionella roll i mötet med män som 

våldsutövare? 

 Hur uppfattar du som socialarbetare möjligheter och svårigheter i arbetet med män 

som utövar våld? 

 Har du några personliga strategier för hur du bemöter våldsutövarna?  

 Vad har du för uppfattning om insatserna för en våldsutövande man?  

  Hur tror du att din uppfattning om insatserna påverkar arbetet?  
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 Upplever du männen som utövar våld som grupp i samhället som är i behov av stöd?  

 Vad anser du är bra egenskaper att besitta i arbetet med män som utövar våld? 

 

Sammanfattningsvis 

Är det något du känner att du vill tillägga som inte framkommit av frågorna som du tycker är 

av relevans?  
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9.2 Bilaga II 

 

 

Hej! 

Vi är studenter vid namn Malin Johannesson och Sophie Johansson, vi läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi har nu påbörjat vårt 

examinationsarbete som kommer att handla om våld i nära relationer. Den målgrupp som 

kommer att vara i fokus för vår studie är män som utövar våld i heterosexuella relationer. Vi 

vill få svar på vad det finns för hjälp att tillgå för våldsutövare, hur man arbetar inom 

kommunen och vilka insatser samt förebyggande åtgärder som finns. Vår ansats är även att 

undersöka socialarbetares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. 

 

Vi vill därmed få möjlighet att besöka er för två intervjuer med olika socialarbetare, vi 

beräknar att intervjuerna kommer att ta cirka 1-1½ timme. Vi kommer att utföra intervjuerna 

under ljudupptagning då det kommer att underlätta för oss att återge er information korrekt i 

vårt examinationsarbete. Deltagandet är frivilligt och ni kan närsomhelst avbryta intervjun 

eller avböja att svara på frågor. Informationen som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna kopplas till socialarbetaren eller 

verksamheten. Vid redovisning av materialet kommer ni som informanter avidentifieras och 

hållas anonyma. Deltagandet i vårt examinationsarbete är frivilligt och kräver därför ert 

samtycke. Vår förhoppning är att kunna utföra intervjuerna på er arbetsplats under vecka 16. 

Resultatet av vårt arbete kommer att publiceras på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida, 

DIVA vilket innebär att materialet blir offentlig handling. Vid intresse så skickar vi det 

färdigställda examinationsarbetet till er. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Malin Johannesson (mj22sy@student.lnu.se) och Sophie Johansson (sj22ih@student.lnu.se)  
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9.3 Bilaga III 

Alternativ till våld- ATV 

Alternativ till våld är integrerat från Norska, Alternativ till Vold, som startades i Oslo år 1987 

som första europeiska behandlingsprogrammet för män som brukar våld i nära relation. En av 

initiativtagarna till behandlingsprogrammet var psykologen Per Isdal som har blivit en 

frontfigur för arbetet.  

Alternativ till våld- ATV arbetar med våld i nära relation. Deras definition av relation är då 

offer och förövare som står eller har stått i relation till varandra, det kan också handla om en 

nära relation till en förälder/styvförälder eller ett barn. 

ATV vänder sig till barn som bevittnat och upplevt våld, kvinnor som utsatts eller utövat våld 

och till män som utsatts eller utövat våld i nära relation. 

Verksamheten erbjuder rådgivning, stöd och hjälp, krisbearbetning och/eller behandling 

individuellt eller i grupp.  

Gruppbehandlingen sker i form av olika grupper för våldsberörda så som barngrupp, 

kvinnogrupp och icke-våldsgrupp för män. 

Icke-våldsgruppen för män innebär att sex män med våldsproblematik möts vid 32 tillfällen i 

gruppbehandling. Först sker individuella samtal med behandlare från ATV som gör en 

bedömning om gruppbehandling kan ses som ett alternativ för våldsutövaren. 

Gruppen träffas en gång i veckan under en och en halv timma för att genomgå åtta teman som 

berör våld, vilket är en del av behandlingen. Gruppen är ”öppen” i den bemärkelsen att det 

finns möjlighet för nya våldsutövare att bli en del av icke-våldsgruppen under tidens gång. 

Det medför att det är en blandad grupp då nya intag görs efterhand och männen på så sätt är i 

olika steg i behandlingen, detta är något som ses som en styrka då våldsutövarna kan 

inspireras av varandra (Atv-stiftelsen, 2012).  

 

Atv-stiftelsen (2012), ”Alternativ till vold”. Internet: http://atv-stiftelsen.no/behandling. 

Hämtad: 2012-04-12. Publicerad: 2012. 
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