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Abstract 
Title: Socialservices work with men’s violence towards women  
Author: Carlsson Catharina   
Purpose: The aim of the study is to analyse why the socialworker at the socialservices 
havn’t implemented the perspective of woman as subordinate and men as superior. 
Questions: Is the perspective of woman as subordinate and men as superior significant for 
the socialworker? Is the organisation, colleagues or de individuals thought structure of 
importance when it comes to implement the perspective? Does the socialworkers view of 
the clients as victims have an impact on the fact that the perspective has been given 
interest?   
Method: Critical case study. Flexible design; The study is based on interviews with 
socialworkers and study of documents and statistics 
Conclusion: One of the central findings of the field study was that the implementation of 
the perspective of woman as subordinate and men as superior was of no use for the 
socialworkers as they saw it. The findings showed that the definition of a victim was not 
used or that they were unconscious that the definition of a victim did affect them in their 
work. The possibilities for the organisation to learn is of  importance for the 
implementation of the perspective of woman as subordinate and men as superior. Finally 
the results showed that in some way their work was influenced not only of the definition 
of the victim but also indirect of the perspective of woman as subordinate and men as 
superior. 
Keywords: family violence, subordinate, superior, learning organisation, victim 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Det område som jag valt att studera rör mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det är ett 

område som har fått stor plats i den offentliga debatten de senaste åren. Trots 

uppmärksamheten har det visat sig att situationen för dem som är drabbade av våldet samt 

de som utövar våldet inte har förbättrats avsevärt. Lagändringar har genomförts gällande 

både brottets art ifråga om grov kvinnofridskränkning samt möjligheterna att skydda 

kvinnorna genom utökning av besöksförbudet.1 Det finns goda intentioner från politiker, 

myndighetspersoner, ideella organisationer och medborgare men det tycks inte göra att 

våldet minskar i omfattning. Anmälningsbenägenheten tros ha ökat men det är ännu bara 

toppen av isberget som syns i brottsstatistiken. Omfångsundersökningen Slagen Dam, som 

är först i sitt slag i Sverige, visar att det är alla typer av män och kvinnor som är aktuella 

när det gäller våld i nära relationer och att betydligt fler är drabbade än de som blir 

aktuella via polisen, vården och socialtjänsten.2 Det finns flera perspektiv idag som var 

och en anses kunna förklara mäns våld mot kvinnor; individ-, relations- och 

strukturperspektivet/könsmaktsperspektivet. Regeringen förespråkar 

könsmaktsperspektivet som förklaringsmodell när det gäller mäns våld mot kvinnor.3 

Utredningen Slag i luften visar däremot att de instanser som förväntas arbeta med dessa 

frågor inte klarar att arbeta med mäns våld mot kvinnor med ett könsmaktsperspektiv.4 

Den fråga som växer fram är då varför inte könsmaktsperspektivet implementerats ute hos 

myndigheterna och bland dem som möter drabbade kvinnor och våldsutövande män? De 

största hinderna som lyfts fram för att arbetet mot mäns våld mot kvinnor inte fortskrider 

som önskat är dåligt anpassade organisationer, bristande förankring hos lokalpolitiker och 

chefer, små resurser, brist på samverkan och slutligen brist på kunskap. Detta ledde till att 

jag blev nyfiken på att se på problemet ur ett organisationsperspektiv. Därmed blev teorier 

om lärande i organisationer och meningsskapande processer i organisationer intressanta. 

En annan fråga som blev aktuell var hur socialarbetaren ser på klienterna, vilken av dem 

som blir aktuella på socialtjänsten och detta utifrån ett brottsoffer- och 

                                                
1BRÅ Rapport 2000:11 Grov Kvinnofridskränkning – En kartläggning, Stockholm; Elanders Gotab s 12ff BRÅ 
Rapport 2003:2 Besöksförbud - En utvärdering av lagen och dess tillämpning, Stockholm Edita Norstedts 
Tryckeri 
2 Lundgren Eva, Heimer Gun, Westerstrand Jenny, Kalliokoski Anne-Marie (2001) Slagen Dam mäns våld mot 
kvinnor i jämställda Sverige- en omfångsundersökning Umeå; Åströms tryckeri 
3 SOU 2004:121 Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld och makt Stockholm; Elanders Gotab 
AB 
4 Ibid. s 124 
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gärningsmannaperspektiv. Kan brottsofferdefinitionen påverka vem som blir aktuell och 

även påverka det faktum att implementeringen av könsmaktsperspektivet inte har lyckats? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att försöka se varför könsmaktsperspektivet inte implementerats 

i socialarbetarens vardagliga möte med klienter som drabbats av våld eller utövar våld 

inom familjen?  

 

Har könsmaktsperspektivet någon betydelse för socialsekreteraren? Vilken betydelse har 

organisationen, medarbetarna och de individuella tankestrukturerna hos socialsekreteraren 

för att implementeringen av könsmaktsperspektivet inte har lyckats? Har socialarbetarens 

syn på klienterna som brottsoffer respektive gärningsman haft betydelse för det faktum att 

könsmaktsperspektivet inte har implementerats? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att studera hanteringen av mäns våld mot kvinnor inom ett begränsat område, 

närmare bestämt inom socialförvaltningen. Tanken bakom denna begränsning är att det i 

utredningar och avhandlingar framgår att det är socialtjänsten som får stark kritik när det 

gäller just hanteringen av mäns våld mot kvinnor. I de stora kommunerna i Göteborg, 

Malmö, Stockholm har man kommit något längre med arbetet med mäns våld mot 

kvinnor. Jag valde därför att inrikta mig på mindre kommuner som inte har de resurser 

som större kommuner i regel har. Ett län valdes och åtta kommuner tillfrågades i länet om 

de var intresserade av att ställa upp på intervjuer om mäns våld mot kvinnor. Fyra 

kommuner svarade att de kunde ta emot mig medan fyra kommuner på grund av tidsbrist 

inte hann ta emot mig. De åtta kommunerna låg geografiskt utspridda över länet och 

skiljer sig i antal kommuninvånare. Samtliga har samarbete med åtminstone en kvinnojour 

och allihop saknar idag en speciell verksamhet för männen och barnen. Valet av ett län 

och färre kommuner än de som fanns i länet beror på att det inte var möjligt att hinna med 

fler inom de tidsramar som stod uppställda för uppsatsen.   

  

1.4 Begreppsförklaringar 

Våld definieras här som allt man gör med en annan människa mot hennes vilja och som 

innebär fysiskt våld och/eller psykiskt våld i form av hot och kränkningar men även 

känslomässigt och verbalt våld. Det handlar här om handlingar som är avsedda att skada 
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och utöva kontroll.5 Begreppet kvinnomisshandel avstår jag medvetet ifrån även om det 

tas upp som definition i många referenser men då det ger associationer till att det är 

kvinnan som slår tycker jag inte att det är ett bra alternativ. Mäns våld mot kvinnor är en 

tydligare definition och det är den typ av våld som jag kommer att hänvisa till i 

fortsättningen eftersom det tydliggör vem som är våldsutövare och vem som är våldsoffer. 

 

Könsmaktsperspektivet sätter in våldet i sitt sociala och kulturella sammanhang och det 

tolkas i ljuset av manlig överordning och kvinnlig underordning och därmed blir det 

intressant hur kön skapas i vårt samhälle. Våldet tolkas både som en följd och som ett 

återskapande av samhällets ojämlika maktrelationer. Mäns våld mot kvinnor blir något 

som alla måste ta ansvar för och det blir viktigt att ifrågasätta kulturella föreställningar om 

mäns rätt att utöva makt och kontroll över kvinnor. Våld mot kvinnor kan inte förstås eller 

motverkas på samma sätt som annan våldsutövning utan det kräver specifika förklaringar 

och särskilda insatser.6 Våldsutövande män ses inte som offer för individuella eller sociala 

omständigheter, en annorlunda kultur eller en könsmaktsstruktur. De beaktas i stället som 

män som genom sina våldshandlingar bekräftar kulturellt grundmurade rättigheter att 

utöva makt och bestämma över kvinnors liv – ett agerande de bör ta ansvar för. Mäns våld 

mot kvinnor kan inte förklaras i termer av avvikelse utan våldet är på flera sätt en 

normalitet i vårt samhälle.7 

 

Teorin om normaliseringsprocessen har utvecklats av Eva Lundgren och den har fått stor 

spridning bland forskare och praktiker som möter misshandlade kvinnor.8 Mannens mål är 

att uppnå kontroll både kortsiktigt via enstaka våldshändelser men även långsiktigt genom 

isolering av kvinnan samt att mannen växlar mellan våld och värme. Normer förskjuts 

eftersom kvinnan inte har tillgång till andra personer än mannen som kan spegla det som 

sker. Det som från början framstod som en orimlig behandling blir en del av vardagen och 

framstår till sist som ”normalt”. För kvinnan handlar normaliseringsprocessen om 

överlevnads- och anpassningsstrategier. 

 

                                                
5  Heimer Gun & Posse Barbro (red) (2003) Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Lund; Studentlitteratur  
6 SOU 2004:121  
7 Ibid. 
8 Lundgren Eva (1992) Gud och alla andra karlar Stockholm; Natur och Kultur  
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Implicita teorier är ett begrepp som används istället för kognitiv karta. Implicita teorier 

utgör modeller av verkligheten som reducerar komplexiteten i en ofta otydlig omgivning. 

Dessa implicita teorier används främst för att förstå individers handlingar snarare än 

hennes tänkande. Föreställningar byggs upp om våra medmänniskor och implicita teorier 

utgör antaganden om kausala samband och de används för att tolka och förstå vad som 

sker i omgivningen och de anpassas snarare än de omprövas. De implicita teorierna om 

samband styr sen människors handlande. 9 

 

1.5 Disposition 

Jag har ovan beskrivit vilka problem som lyfts när det gäller mäns våld mot kvinnor samt 

formulerat vad jag har för avsikt att studera och vilka avgränsningar som gjorts. Då det 

finns flera grundläggande begrepp som används i min studie som inte är självklara för alla 

och en var har jag valt att beskriva dem ytterligare. Följande text börjar med att beskriva 

urvalet och kritisk samhällsvetenskaplig metod som är den metod jag har valt för min 

studie. Därefter beskriver jag tankegångarna inför de kvalitativa intervjuerna som 

genomförts. Sedan följer funderingar över studiens tillförlitlighet eller med andra ord de 

hänsyn som tagits för att uppnå validitet och reliabilitet. Texten som följer tar upp de 

etiska dilemman som studien föranlett och följs av en beskrivning av den analysmetod jag 

har valt samt tankar om källkritik. Efter metodavsnittet följer ett avsnitt med tidigare 

forskning om mäns våld mot kvinnor. Följande text är en framställning av de teorier som 

jag kommer använda i analysen. Avslutningsvis presenterar jag resultatet och analysen 

med avrundning i en avslutande analys vilken efterföljs av en diskussion.  

 

2. METOD 

2.1 Urval 

Eftersom avsikten var att gå på djupet för att utforska det specifika valde jag att intervjua 

socialsekreterare därför att de har den inblick och den position som gör att de kan bidra 

med att besvara mina frågeställningar. I samband med kontakten med socialförvaltningen 

försökte jag få tag i den person inom deras förvaltning som har ansvaret för frågor av den 

här arten. Mitt urval var med andra ord ändamålsenligt genom att jag valde ut de 

                                                
9 Hellgren Bo & Löwstedt Jan (1997) Tankens företag – kognitiva kartor och meningsskapande processer i 
organisationer, Stockholm; Nerenius & Santérius Förlag AB  
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socialsekreterare som ansågs kunna beskriva arbetet med mäns våld mot kvinnor.10 Det 

var inte intressant för mig att intervjua en socialsekreterare som aldrig varit i situationen 

där de har arbetat med mäns våld mot kvinnor vare sig det är indirekt eller direkt. Det rör 

sig om socialsekreterare på vuxenenheter/missbruksenheter eller familjeenheter. Även om 

försörjningsstöd kan träffa kvinnor som är utsatta för våld eller män som slår är det inte 

hos dem de blir aktuella om man går in för att lösa problemet med våldet. Det var av vikt 

att de socialsekreterare som intervjuades var insatta i problematiken och att de hade de 

fakta och kunskaper som behövdes för att prata om ämnet mäns våld mot kvinnor.11 

Kontakten sköttes från början via telefon där information om studiens syfte delgavs i 

korthet. Därefter skickades fallbeskrivningar ut till de socialsekreterare som valt att ställa 

upp som informanter och de ombads att fundera över de frågorna som ställts utifrån 

fallbeskrivningarna. 

 

2.2 Kritisk samhällsvetenskaplig metod 

Eftersom mitt mål är att det som skall tas upp i intervjuerna ska kännas relevant för 

socialsekreterarna i form av att det är deras tankestrukturer och deras lärandeprocesser 

samt vilken makt de har att påverka som jag har inriktat mig på har jag valt en kritisk 

inriktning på min C-uppsats.12 Min uppgift är inte att få fram sanningen utan att skapa 

möjligheter för en öppnare diskurs bland socialsekreterare och socialförvaltningarna. Jag 

vill kunna erbjuda motbilder till de dominerande perspektiven och förklaringsmodellerna 

som råder. Enligt kritisk metod är det viktigt att undvika generella kategorier och försök 

att standardisera innebörder utan istället fokusera på de mönster där kultur, sammanhang 

och innebörder formas av informanterna och inte bestäms av intervjuaren.13 Jag har inte 

en föreställning om att jag som intervjuare kan förhålla mig objektiv till fenomenet jag 

undersöker utan jag är en del av den socialt konstruerade världen som jag vill undersöka. 

Dessutom är termerna objektivitet och subjektivitet något som är socialt konstruerat i sig 

med andra ord snarare kulturella föreställningar än fakta 14 För att kunna veta vilka frågor 

jag behöver ställa, vilken litteratur som blir intressant och vilka teorier som kan bli 

relevanta måste jag ha en viss förförståelse om det fenomen jag undersöker. Under studien 

                                                
10 Robson, C. (2002) Real World Research: A resource for social Scientists and Practitioner-Researchers 
Cornwall: Blackwell Publishing 
11 Denscombe Martyn (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Lund; Studentlitteratur  
12 Alvesson Mats & Deetz Stanley (2000), Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund; Studentlitteratur  
13 Ibid.  
14 Ibid 
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kan jag inte hävda att jag helt kan stänga av mina personliga värderingar och övertygelser 

eftersom jag själv har varit med om att utsättas för våld. Det finns feministiska forskare 

som hävdar att deras identitet, värderingar och övertygelser möjliggör deras forskning. De 

kan hävda att endast kvinnor kan förstå den verkliga innebörden av faktorer som relaterar 

till kvinnors underordning.15 Jag vill inte gå så långt men vill inte heller påstå att mitt jag 

inte bör erkännas som en påverkande faktor i produktionen samt analysen av data i min 

studie. Även hur jag presenterar resultaten skiljer sig från andra metoder eftersom det här 

inte rör sig om en auktoritär form av forskning och därför bör resultatet produceras i mer 

samtalsmässig stil. 16 

 

Ett problem med kritisk samhällsvetenskaplig metod är att den kan leda till att det blir 

svårare att få tillträde till informanterna på fältet. De resultat som kommer fram i studien 

kan rent av betraktas som negativa för dem som blir intervjuade och för socialtjänsten.17  

Det som kännetecknar en kritisk forskare är att de intresserar sig för olika former av makt 

och dominans som i sin tur leder till ineffektivitet och osjälvständighet.18 Fokus ligger på 

att försöka ta reda på om socialarbetaren har tillträde till de olika diskurser som finns om 

mäns våld mot kvinnor och hur detta är strukturerat, vilket kännetecknar kritisk teori.19 

Diskurserna strukturerar världen men samtidigt strukturerar de människans subjektivitet 

och ger henne en särskild identitet vilket betyder att människan inte helt kan vara en 

produkt av sitt personliga jag utan även av sitt sociala jag.20 För att gå ännu längre så kan 

man säga att diskurserna frigörs från den värld den refererar till och bilder refererar till 

bilder vilket gör att de identitetsstabiliserande krafterna går förlorade.21 Vi skulle med 

andra ord kunna upphöra med att tala om män och kvinnor och på så sätt hindra att bilder 

av hur en man eller kvinna bör vara slutar reproduceras. Det är vårt språk som konstruerat 

uppdelningen i kön men det ger inte en bild av hur det verkligen är, om det finns en 

verklig skillnad mellan män och kvinnor. Vårt språk med dess distinktioner är ett 

nödvändigt villkor för ett liv med andra men samtidigt en ofrånkomlig begränsning genom 

att det döljer viktiga alternativa distinktioner.22  

 
                                                
15 Denscombe (2000) s 245 
16 Alvesson & Deetz (2000) 
17 Ibid. 
18 Ibid.  
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid. 



 12 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig i att för att besvara frågeställningarna måste jag 

få möjlighet att gå på djupet och troligen är det inte mängden socialsekreterare som 

kommer att ge avgörande kunskaper om det område jag undersöker. Det rör sig här om 

frågor som kan upplevas som känsliga för informanterna varför det kan vara bra att träffas 

ansikte mot ansikte. Fokus ligger på socialsekreterarnas upplevelse av problemet mäns 

våld mot kvinnor och det kan innebära att vi kommer in på erfarenheter och känslor som 

är komplicerade och inte kan besvaras med ett frågeformulär. Den information som 

eftersöks kan inte besvaras av någon annan yrkesgrupp, utan fokus ligger på 

socialsekreteraren varför det är mest lämpligt att de själva får ge en utförlig bild av sin 

situation.23 Detta leder inte per automatik att tillträde ges till de värderingar, attityder, 

uppfattningar och subjektiviteter som finns hos de socialsekreterare som intervjuas.24 

 

En intervju skiljer sig från ett ordinärt samtal eftersom den innehåller en rad antaganden 

och kunskaper som normalt inte förekommer i en tillfällig dialog.25 Grundförutsättningen 

är att den som intervjuas har gett sitt medgivande till att det som sägs kommer att tas upp i 

uppsatsen och hur detta skall göras skall vara överenskommet i förväg. Det är intervjuaren 

som bestämmer dagordningen men i min studie har jag valt att lämna ordet fritt utifrån 

några typfall och utifrån en intervjuguide. Min tanke är att socialsekreteraren utifrån några 

fall skall kunna utveckla idéer och synpunkter på hur hon/han skulle lösa de olika fallen 

och det står öppet för informanten att diskutera med mig som intervjuar och huvudregeln 

är att det skall vara en semistrukturerad intervju.26  Målet är att informanten skall uppleva 

intervjusituationen som ett verkligt samtal där vi både ger och tar och där jag visar 

empatisk förståelse för socialsekreterarens situation vilket förhoppningsvis resulterar i mer 

realistisk bild av mäns våld mot kvinnor. En annan aspekt är att det är oerhört svårt att 

särskilja den professionella socialarbetaren från den privata identiteten vilket har lyfts i 

intervjuerna. Socialarbetarna själva uppger att de inte kan lämna sig själva utanför 

socialkontoret lika lite som de kan lämna socialsekreteraren kvar på kontoret och som de 

själva uppger använder de sig själva som verktyg i sitt arbete. 

 

                                                
23 Denscombe (2000) 
24 Alvesson & Deetz (2000)  
25 Denscombe (2000) 
26 Ibid.  
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I intervjun krävs det en medvetenhet om att svaren färgas av de identiteter som utlöses av 

det språk som används i intervjun och identiteten är instabil, mångfaldig och mottaglig för 

de diskurser som ifrågasätter subjektet.27 Ett sätt att uppnå djup i intervjun är att göra 

upprepade intervjuer för att få en bättre kontakt och erbjuda möjlighet för den intervjuade 

att reflektera över vad som sagts tidigare.28 I min studie gavs tyvärr inte den möjligheten 

att besöka dem igen men under intervjuerna har det funnits utrymme för informanterna att 

ge feedback på hur jag har tolkat deras beskrivningar.  

 

Jag har valt att banda intervjuerna för att inte lägga för stort fokus på att anteckna allt som 

sägs utan att endast behöva anteckna de tankar om det som sägs så att analysen kan 

påbörjas redan i intervjusituationen. Bandinspelningar kan göra att intervjupersonen 

känner oro och jag har då erbjudit mig att stänga av den under vissa delar av intervjun.29  

 

Då jag kommer intervjua socialsekreterare kan det vara en fördel att jag själv utbildar mig 

till socionom vilket ger mer jämlikt förhållande mellan mig och den jag intervjuar men 

samtidigt kan det göra mig mindre språkkänslig eftersom vi har liknande utbildning.30 Då 

Slag i luften visar att socialtjänsten inte lever upp till de mål som satts upp av regeringen 

finns det en risk att de jag möter sätter sig i en försvarsställning.31  Det är viktigt att jag 

försöker se till att ett vi uppnår ett klimat i intervjusituationen där informanterna inte ger 

mig svar som de tror är politiskt korrekta för då kommer jag inte att kunna besvara de 

frågeställningar som jag ställt upp. Självcensur är ett annat dilemma och det faktum att 

socialsekreterare kanske väljer att hålla varandra bakom ryggen. Få människor är benägna 

att återge berättelser som kan skada deras intressen, vare sig de är personliga eller 

grupprelaterade. Merparten känner förmodligen en viss benägenhet att vara lojal mot sin 

organisation eller sin yrkesgrupp och kan rent av vara rädda att det de säger kan slå 

tillbaka mot dem själva. Det kan även innebära motsatsen genom att en intervjuperson 

väljer att använda forskaren för att utkräva hämnd eller till stöd för egen åsikt och därmed 

återge snedvridna berättelser. 32 En annan aspekt är att både socialt sammanhang och 

språket kan leda till svårigheter som bör tas på största allvar när intervjuberättelser skall 

bedömas och det krävs en kritisk reflektion eftersom intervjuuttalande är 
                                                
27 Alvesson & Deetz (2000)  
28 Ibid.  
29 Ibid.  
30 Ibid.  
31 SOU 2004:121  
32 Alvesson & Deetz (2000)  
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kontextberoende.33 Min önskan var att intervjua informanterna utanför deras arbetsplats 

för att undvika att de fastnar i de sociala normer som finns på socialtjänsten, men på grund 

av att socialsekreterarna hade ont om tid valde vi att intervjua dem på deras 

arbetsplatser.34 Det finns en risk att den som blir intervjuad på grund av sin vetskap om 

syftet blir benägen att svara så att det överrensstämmer med det som förutsätts vara 

meningsfullt för den som intervjuar.35  Det kan även vara så att jag framkallar en viss 

identitet hos intervjupersonen genom de frågor jag ställer och de svar som ges, vilket är 

något som måste beaktas.36 Jag kommer även att försöka använda mig av de känsliga och 

problematiska svar jag får fram i en intervju i nästkommande för att på så sätt visa att jag 

har fått andra informanters förtroende men inte uppge vem som sagt det för att inte rasera 

förtroendet mellan mig och informanten.37  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Hög reliabilitet enligt kritisk samhällsvetenskaplig metod kan sägas dölja 

forskningsprocessens sociala interaktion och forskningsfrågornas och forskningsmålens 

sociala sammanhang.38 Bara för att flera personer med dessutom samma typ av utbildning 

kommer fram till samma slutsats innebär det inte att man kommer bort från subjektiviteten 

och når objektivitet. Det handlar enligt kritisk metod mer om att tolka med en teoretisk 

medvetenhet och omsorgsfull reflektion för att diskurser, ideologier och strukturella 

faktorer kan verka i det fördolda på de personer som intervjuas.39 Det går inte heller att 

bortse ifrån att jag är mitt eget forskningsinstrument och att jag i förväg är insatt i det 

studerade området och därigenom kan ha bildat mig förutfattade meningar om det som 

skall analyseras. När jag analyserar intervjuerna finns det en risk att jag kategoriserar in 

svaren efter mina förkunskaper vilket påverkar reliabiliteten.40 

 

För att uppnå validitet enligt kritisk metod krävs det att jag ifrågasätter meningen i det 

som sägs under intervjuerna och att kontrollera den givna informationen. Jag har valt att 

                                                
33 Alvesson & Deetz (2000)  
34 Ibid. Det är förstås möjligt att det råder en fullkomlig överrensstämmelse mellan en människas psykologi och 
föreställningen om arbetet, men tolkningen att hon följer de sociala normerna för användningen av språket tycks 
mer rimlig, se även effekter av att intervjua på neutral mark  
35 Alvesson & Deetz (2000) 
36 Ibid. 
37 Ibid. Här kallas denna procedur att ”borra”. 
38 Ibid. s 79 
39 Ibid. s 81 
40 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund; Studentlitteratur s 213 
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göra det genom att studera handlingsplaner i kommunerna och länet samt studera 

brottsanmälningsstatistik enligt BRÅ. Det är viktigt att jag verkligen speglar de 

förhållanden som jag avsett att spegla. Huruvida det är sanningen är däremot en annan 

fråga för det jag får fram är en social konstruktion av verkligheten.41 Validitet i min studie 

handlar mer om att finna försvarbara kunskapsanspråk och att jag har prövat flera möjliga 

tolkningar som har falsifierats. För att uppnå validitet är det enligt kritisk metod precis 

som i etnografisk metod och grundad teori viktigt att det som undersökningen kommer 

fram till är relevant för de studerade och att materialet bygger på informanternas 

beskrivningar. Att uppnå validitet i kvalitativ forskning är svårt på grund av att det man 

vill utforska är komplexa sociala verkligheter som inte är konstanta utan föränderliga. 

Enligt kritisk metod skall det helst vara möjligt att se om de intervjuuttalanden jag får 

fram verkligen åtföljs av en lämplig stödjande handling.42 Försök har gjorts för att se om 

de gör det genom att, som jag nämnt tidigare, studera handlingsplaner samt 

anmälningsstatistik. 

 

Det finns tre kriterier för validitet inom kritisk forskning och de är följande; 

- Att forskningsresultaten är frigörande 

- Att undersökningens upplägg ska redogöra för både undersökarens och de undersöktas 

perspektiv. 

- Att rekonstruktionen skall avslöja underliggande sociala relationer som verkar i det 

vardagliga livet. 

Det är viktigt att jag belyser motsatta bevis och tendenser och att jag återger det empiriska 

materialet så exakt som det bara är möjligt för att uppnå validitet. Det är i princip 

ofrånkomligt att intervjuaren påverkar den som intervjuas och tvärtom och inte att 

förglömma att intervjuaren har en maktposition eftersom det är intervjuaren som kan tolka 

det empiriska materialet.  Det kan uppstå roller i intervjusituationen och de måste jag som 

undersökare förhålla mig till och om det blir nödvändigt även redovisa dem.43  

 

2.5 Etiska överväganden   

Första etiska ställningstagandet som gjordes var om jag skulle gå ut med uppsatsen syfte 

helt och hållet. Om valet hamnade på att helt gå ut med att kritisk samhällvetenskaplig 

                                                
41 Kvale Steinar (1997)   
42 Ibid. s 225 
43 Ibid. 
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metod skulle användas kunde det leda till att socialsekreterarna blev mer återhållsamma i 

sina svar.44 Valet föll då på att istället gå ut med att delvis tala om mitt syfte och då lägga 

tonvikten vid det första ledet att låta socialsekreterarna få chans att ge sin bild av 

svårigheterna och möjligheterna att hantera mäns våld mot kvinnor.  

 

En etisk aspekt är att det är oerhört svårt att särskilja den professionella socialarbetaren 

från den privata identiteten vilket har lyfts i intervjuerna. Socialarbetarna själva uppger att 

de inte kan lämna sig själva utanför socialkontoret lika lite som de kan lämna 

socialsekreteraren kvar på kontoret och som de själva uppger använder de sig själva som 

verktyg i sitt arbete. Det blir här väldigt viktigt att erbjuda socialsekreterarna anonymitet 

för att de skall våga öppna sig och inte hålla tillbaka sina åsikter som kanske inte är 

allmänt vedertagna på deras arbetsplats. Dessutom kanske inte socialarbetaren är helt 

säker på vad som är en privat åsikt eller en professionell åsikt. De som blir intervjuade ska 

kunna veta att jag inte lämnar ut uppgifter om dem. När de ger sitt samtycke till 

intervjuerna går jag i god för att jag inte kommer att avslöja deras identiteter eller vilken 

socialtjänst som jag varit ute på samt att uppgifterna enbart kommer att användas i mitt 

uppsatsarbete (autonomikravet).45 

 

Ytterligare en viktig aspekt var att tänka på att socialtjänsten inte får bli satt på den 

anklagades bänk utan att den beskrivning av problemet som kommer fram inte beskrivs på 

ett nedvärderande sätt. Det är viktigt att empatin och förståelsen för hur svår den här 

frågan verkligen är finns med under hela processen både i intervjun, analysen och i 

skrivandet av uppsatsen. Konventionerna för forskning och rapportskrivande föreskriver 

en intellektuell, kylig och opartisk inställning, där tänkande dominerar över känslor men 

att vara emotionell är en grundläggande mänskligt karaktärsdrag och det är uppenbart att 

forskare hyser ett starkt emotionellt engagemang för sitt arbete så även jag.46 Jag har noga 

övervägt frågan om objektivitet vilket jag tror är omöjligt att helt klara av men en väg för 

mig att ändå kunna distansera mig har varit att lägga fokus på våldet och inte på 

socialarbetaren, kvinnorna, männen eller barnen. Det är våldet som är problemet och 

oavsett vem man utgår ifrån så är det våldet som skall motarbetas. 

 
                                                
44 Alvesson & Deetz (2000) 
45 Hartman Sven (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, Falun; Bokförlaget Natur och 
Kultur 
46 Alvesson & Deetz (2000) s 135 
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Det är viktigt för mig att de som blir intervjuade inte känner sig kränkta vilket kan 

avhjälpas genom ett bra bemötande, sund attityd och framförallt en god människosyn. 

Eftersom socialsekreterare kan beröras av de konsekvenser som resultatet ger bör de 

själva få chans att i viss mån reflektera över de slutsatser som jag har kommit fram till och 

detta sker i direkt anslutning till intervjun. Analysarbetet kommer här att påbörjas redan 

under intervjuerna för att på så vis ge socialsekreteraren möjlighet att delta i processen. 

Det bör finnas en insikt om att det inte finns några ”fakta” utan tolkningar och att alla 

intervjusvar är konstruktioner och resultat av tolkningar. Det går inte att påstå att 

tolkningen påbörjas först sedan ”data” har samlats in. Istället blir det empiriska materialet 

föremål för intensiv och explicit tolkning under hela fältarbetet.47 

 

2.6 Analys och transkribering av intervjuer 

Det sätt man väljer att analysera empirin skiljer sig åt beroende på vilken metod man har 

valt att använda. I min studie rör det sig om att förstå hur socialarbetarna ser på fenomenet 

mäns våld mot kvinnor. I kritisk samhällsvetenskaplig forskning handlar det om att ta 

fram alternativa sätt att se på ett fenomen. En metod är att försöka vända på vissa 

förutsättningar som vi tar för givna eller med andra ord att gå ifrån det sätt på vilket vi 

brukar strukturera upp världen.48 Analysarbetet sker under hela undersökningen och inte 

bara i slutet när det empiriska materialet har samlats in. De metodologiska riktlinjer som 

tas upp i analysarbetet i kritisk samhällsvetenskaplig metod är insikt, kritik och 

transformativ omvärdering. Det handlar om att uppnå insikt om de verkliga förhållanden 

som råder när det gäller mäns våld mot kvinnor, att synliggöra på vilket sätt kunskap om 

mäns våld mot kvinnor formas och bevaras genom att lyfta fram det som är viktigt i 

socialarbetarnas beskrivning av fenomenet mäns våld mot kvinnor.49  Kritiken skall 

motverka att vissa idéer och modeller som förklarar mäns våld mot kvinnor tillåts 

dominera framför andra. Tanken är att göra problemet synligt på både makro- och 

mikronivå genom att ha ett helhetsperspektiv på mäns våld mot kvinnor och inte utesluta 

någon vare sig mannen, kvinnan eller barnet. Avsikten är att påvisa hur makt- och 

dominansstrukturer reproduceras och omvandlas i vardagslivet utan att vi alltid är 

medvetna om det.50 Jag får här ta hjälp av de teorier jag har ställt upp om kognitiva kartor 

och meningsskapande processer och bilden av brottsoffret och gärningsmannen. Slutligen 
                                                
47 Alvesson & Deetz (2000)  
48 Ibid. 
49 Ibid.   
50 Ibid. s 22 
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önskar jag utveckla en kritisk kunskap, transformativ omvärdering, en alternativ förståelse 

av socialsekreterarnas beskrivningar som gör det möjligt att förändra på framförallt 

mikronivån som kommer socialarbetaren dess klienter männen, kvinnorna och barnen 

tillgodo.51Här tar jag hjälp av de teorier jag ställt upp för att på så sätt nå ett alternativt sätt 

att se på hur man kan hantera och förstå fenomenet mäns våld mot kvinnor. 

 

Andra kännetecken för kritisk teori är att den ifrågasätter objektivisterna och den naiva 

teorin om mänsklig frihet samt att den kritiserar kategoriseringar. Syftet med kritisk 

samhällsvetenskaplig forskning är att ifrågasätta rådande antaganden och ge tillbaka 

möjlighet för människorna själva att konstruera sin värld.52 Det är dock inte helt enkelt 

och oproblematiskt att påstå att empirin speglar verkligheten utan det krävs en mer 

reflekterande förståelse, vilken kräver insikt om hur svårt det är att tolka det empiriska 

materialet. Inga data kan ses som opåverkade av forskaren utan det krävs att forskaren 

självkritiskt granskar sina antaganden och överväger alternativa tolkningar.53 Forskaren 

måste systematiskt granska det material som samlas in och tre tolkningar blir tänkbara; 

 

1. Uttalandet säger något om den sociala verkligheten. 

2. Uttalandet säger något om den individuella eller socialt delade ”subjektiva 

verkligheten” (erfarenheter, föreställningar, stereotyper, kognitionen, värderingar, 

känslor eller idéer). 

3. Uttalandet säger något om normerna för hur man uttrycker sig, för hur man skapar 

effekter (till exempel intryck, identitet, legitimitet) och där berättelserna måste tolkas 

utifrån vad de åstadkommer snarare än vad de speglar.54 

 

Det är även viktigt att titta på ett fenomen ur ett historiskt perspektiv i kritisk 

samhällsvetenskaplig forskning och för att ta ett exempel kan vi titta på hur man har 

definierat mäns våld mot kvinnor genom kategoriseringar av offer och hur vissa av dessa 

kategoriseringar kanske har spelat ut sin roll idag och snarare är till men för de drabbade 

kvinnorna.55  

 

                                                
51 Alvesson & Deetz (2000)  
52 Ibid.  
53 Ibid.  
54 Ibid.  
55 se teoriavsnittet om behovet av definitionen brottsoffer. 
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I min studie har fyra personer intervjuats och efter varje intervju fördes data över från 

band till text vilket med ett annat ord kallas för transkribering.56 Transkribering av 

intervjuer måste inte ske i sin helhet. Då jag endast hade fyra intervjuer och inte ville 

riskera att missa material som jag senare under tolkningsprocessen kunde komma fram till 

kunde vara viktigt så skrev jag ner informantens svar ordagrant. Det insamlade materialet 

blev trots endast fyra intervjuer ganska omfattande och jag fick organisera det under vissa 

rubriker och teman.  

 

2.7 Källkritik 

Det är av yttersta vikt att förhålla sig kritisk till källmaterialet som ligger till grund för 

uppsatsen. Under studiens gång får frågorna om källans tillförlitlighet och representativitet 

lyftas. Det har hänt mycket inom området mäns våld mot kvinnor under de senaste tjugo 

åren och framförallt under de senaste tio åren. Litteraturen inom området är omfattande 

vilket har gjort att jag i första hand har använt mig av avhandlingar och framförallt har 

böcker som är äldre än tio år prioriterats bort. Det rör sig här om sekundärdata som har 

sökts via Libris och Kalmar Högskolas biblioteks kataloger. De sökord som jag har använt 

är familjevåld, könsmaktsperspektiv, brottsoffer, family violence, subordinate, superior, 

learning organisation, victim. Tyvärr har jag inte lyckats finna Nils Christies artikel om 

det idealiska offret utan vid sökningar har jag hamnat på två antologier.57 Handlingsplaner 

framtagna av respektive kommun har också studerats. Långt ifrån all litteratur som jag har 

tagit del av finns representerad i min studie men det har varit en fördel att sätta sig in i 

flera olika författare och forskares syn på fenomenet mäns våld mot kvinnor vilket gett 

möjligheten att jämföra dem med varandra. Även om jag har valt att använda mig av 

svensk forskning och litteratur har jag även i begränsad omfattning tagit del av litteratur 

från andra länder i ämnet. Dessutom har källorna granskats genom att statistik från olika 

rapporter har jämförts för att se om de är representativa och om inte vad det är som skiljer 

dem åt. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Innan undersökningen startades genomfördes en kunskapsöversikt för att få en 

övergripande bild av den forskning som fanns inom området mäns våld mot kvinnor. Den 
                                                
56 Robson C (2002) 
57 Åkerström Malin & Ingrid Sahlin (red.),(2001) Det motspänstiga offret, Lund; Studentlitteratur Christie Nils 
(1986) ”The Ideal Victim” In Fatttah, Ezzat A.(red.)From Crime Policy to Victim Police, London; Macmillan 
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forskning som visat sig vara relevant för min studie presenteras här. Inledningsvis börjar 

jag med mannen eftersom forskningen lyfter fram att det är mannen som är ansvarig för 

våldet. Därefter går jag in på den våldsdrabbade kvinnan och barnet för att visa vad våldet 

får för konsekvenser. Innan jag väljer att gå in på de tre olika förklaringsmodellerna väljer 

jag att ta upp vad forskningen visar om socialarbetarens hantering av mäns våld mot 

kvinnor eftersom de potentiellt kan möta mannen, kvinna och barnen och för att det är 

dem jag har valt att studera. Avsikten med att presentera tidigare forskning inom området 

mäns våld mot kvinnor är att ge läsaren en grund att stå på inför fortsatt läsning samt att 

tidigare forskning blir ett analytiskt redskap i min studie  

 

3.1 Våldet ett mansproblem 

3.1.1 Vem är den våldsutövande mannen? 

De flesta yrken, socialgrupper, religiösa inriktningar, nationaliteter är representerade.58 

Myten om att det är invandrarmannen eller män med alkoholproblem eller män ur socialt 

lägre skikt som utövar våld mot kvinnor stämmer inte enligt undersökningen i Slagen 

Dam.59 Det går inte att ge en förklaringsmodell till varför en man väljer att ta till våld. 

Enkla generaliseringar leder ingen vart. Svår barndom, psykiska störningar är vanliga 

förklaringar men de leder oss bara in i en återvändsgränd där vi ger utrymme för mannen 

att tänka i banor som ”Det var inte mitt fel”. Den enda gemensamma nämnaren är att de 

använder våld och möjligen att de uppvisar någon form av sårbarhet i relationer till andra 

människor, särskilt i nära relationer.60 Våld i nära relationer har inget samband med 

bristande intellektuell förmåga utan är mer en fråga om bristande social kompetens.61  

 

3.1.2 Kan mannen få hjälp att lära sig att inte använda våld? 

Myten om att det inte går att göra något åt mannens våldsamheter lever i högsta grad i 

Sverige även om det finns andra signaler från just olika manscentrum i landet.62 De män 

som har missbruksproblem måste dock ta itu med dem först. De som söker hjälp har ofta 

kommit till ”vägs ände” vilket innebär att våldets sociala och juridiska konsekvenser har 

nått en tvingande nivå. De som möter männen måste visa kompromisslöshet när det gäller 

                                                
58 Eliasson Per Elis (2000) Män, kvinnor och våld att förstå och förändra våldsamt beteende Stockholm; 
Carlsson Bokförlag 
59 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
60 Eliasson (2000)  
61 Ibid. s 55 
62 Ibid   
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ansvaret för våldet och medmänsklighet och respekt i bemötandet.63  Det krävs i allmänhet 

en kombination av mod, tvingande omständigheter och medmänskligt stöd för att en 

våldsam man skall våga se sig själv i spegeln och börja bearbeta problemet på ett 

konstruktivt sätt. 64  

 

3.1.3 Varför använder mannen våld? 

Våldshandlingarna framstår ofta som medvetna, med syfte att återfå kontroll över 

situationen och det är vanligtvis rädslan som är drivkraften. Mannen är rädd för att tappa 

kontrollen, bli lämnad, att inte duga, att framstå som svag eller att misslyckas. 

Maktutövning kan vare sig den utövas öppet eller är kamouflerad till hjälpsamhet och 

omhändertagande, ses som en strategi för att hantera existentiell osäkerhet.65 Våldet består 

både av fysiskt och psykiskt våld och det är ofta det verbala våldet som bäddar för det 

fysiska våldet. Våldet intensifieras i separationsfasen antingen på grund av att mannen blir 

mer desperat eller för att mannens vilja att värna om kvinnan minskar om det är han som 

valt att separera. Dessutom ökar våldet om mannen vet att det inte finns någon risk att bli 

upptäckt eller att skulden läggs över på kvinnan. Alkohol och droger är inte orsaken till att 

män slår men de används ofta som en socialt godtagbar ursäkt för att bruka våld mot en 

kvinna och våldet blir i regel farligare under drogpåverkan. Fokus har tyvärr legat på 

offren och man har diskuterat i ordalag som ”varför går hon inte” och ”varför blir hon 

slagen” vilket lagt skulden på kvinnan själv istället för att prata om förövarens ansvar.66 

 

3.2  Utbredning, frekvens och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor 

3.2.1 Hur många kvinnor drabbas och hur ser våldet ut enligt kvinnorna? 

Nära hälften av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för våld sedan sin 15- årsdag- och 

nästan var tredje kvinna innan – och en stor del av kvinnorna uppger flera 

våldserfarenheter.67 Det rör sig här om alla typer av våld men även om min studie är 

intresserad av våld i nära relationer är det en så utbredd och frekvent företeelse att det 

motsäger bilden att det är ett fåtal män som utövar våld mot kvinnor. Då kontrollerande 

beteende från mannen har ett samband med att han utsätter kvinnan för våld inklusive 

hotelser kan man inte dela in typer av våld alltför snävt. Psykiskt våld kan handla om hot 
                                                
63 Eliasson (2000)    
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Hedin Widding Lena (1997) 1:a uppl. Det kan hända vilken kvinna som helst: en handbok om bemötandet av 
kvinnor som blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp Oslo; Anamma Böcker 
67 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
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och kontrollerande beteenden och det är en form av våld som kvinnor som har varit 

våldsutsatta beskriver som det värsta.68 Det fysiska våldet framträder som vanligast inom 

parrelationer och när det gäller denna typ av våld skiljer det sig inte i åldersgrupper bland 

kvinnorna. De få våldsutsatta kvinnorna som söker hjälp gör det företrädesvis inom hälso- 

och sjukvården och inte till polisen; flest till psykiatrin. Det är först när våldets 

konsekvenser blivit allvarliga som kvinnan söker hjälp.69 

 

3.2.2 När är våldet som intensivast? 

När är då våldet som mest utbrett och frekvent? Enligt kvinnorna själva är avslutade 

relationer mer våldsamma än pågående och det gäller även våld under graviditeten och 

våld mot barn som blir mer frekvent om relationen är avslutad. Dessa uppgifter kan tolkas 

på flera sätt men ett realistiskt alternativ är att kvinnorna inte kan sätta ord på vad som 

hänt henne förrän hon är ute ur relationen. När hon deltar i den onda cirkeln och kanske 

accepterar att våldet beror på henne kan hon inte tolka mannens våldshandlingar som just 

våld på grund av normaliseringsprocessen.70  

 

3.2.3 Vilka kvinnor utsätts för våld? 

Det finns föreställningar precis som det finns om männen att det är en speciell typ av 

kvinna som utsätts för våld. Resultat av undersökningarna i Slagen Dam visar att våldets 

utbredning är omfattande i alla grupper av kvinnor. De kvinnor som har hög utbildning 

och/eller hög inkomst rapporterar i större utsträckning om erfarenheter av våld.71  Det 

finns en diskrepans mellan kriminalstatistik och självrapporterande undersökningar i form 

av bilden av kvinnorna och även männen.72 I kriminalstatistiken framstår det som att det 

är tidigare lagförda som i första hand blir aktuella när det gäller våld mot kvinnor.73 I de 

självrapporterande undersökningarna visar det sig att det inte går att dra några sådana 

slutsatser så det tyder på att det däremot är en viss typ av kvinnor som anmäler till 

polisen.74Resultaten kan tolkas som att de högutbildade kvinnorna är mindre benägna att 

                                                
68 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
69 Ibid.  
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Jämförelse gjord vad gäller BRÅ rapport 2002:14 Våld mot kvinnor I nära relationer En kartläggning 
Stockholm; Edita Norstedts Tryckeri och Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001)  
73 BRÅ rapport 2002:14 Våld mot kvinnor I nära relationer En kartläggning Stockholm; Edita Norstedts 
Tryckeri 
74 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001)  
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anmäla det våld de utsatts för samt att det är ett hinder att anmäla om mannen i övrigt är 

skötsam och välutbildad. 

 

3.2.4 Våldets konsekvenser för kvinnan 

De negativa följder som våldet har fått för kvinnorna uppges i form av vrede, hat, rädsla, 

dålig självkänsla, depression och svårigheter i förhållande till män för att nämna de mest 

vanligt förekommande. Hot är den typ av våld som verkar ge mest negativa konsekvenser 

i form av fysiska och psykiska besvär, konsumtion av psykofarmaka samt hög 

rapportering av självmordstankar.75 Definitionen av kvinnan spelar också in och det kan 

vara så att vi kopplar kvinnlighet med godhet och då blir den kvinna som uttrycker vrede 

mindre skyddsvärd.76 Det kan innebära att vi i praktiken inte ser kvinnan som ett offer för 

mannens våld utan att hon har ett eget ansvar för att hon i det uppkomna grälet med 

mannen har visat sig vilja såra mannen verbalt och det faktum att även han verbalt önskat 

såra henne får mindre betydelse. Kvinnan har rätt till sin individualitet och bör i första 

hand betraktas som den unika person hon är och inte först och främst kännas igen av sin 

egenskap som brottsoffer.77  

 

3.2.5 Mäns våld mot kvinnor ett speciellt brott 

Vanligaste brottsplatsen när det gäller våld mot kvinnor är det egna hemmet vilket skiljer 

sig från andra typer av brott och hälften av våldshändelserna utövades av en för kvinnan 

känd man.78 Det är på grund av vart brottet sker som det i de här frågorna är viktigt att vi 

lägger oss i och inte tar för stor hänsyn till privatlivets helgd.79 Få av dessa brott kommer 

till allmänhetens kännedom och om mörkertalet generellt för brott är 75 procent så är 

sannolikt mörkertalet högre vid våld mot kvinnor och det uppskattas att uppåt 80 procent 

aldrig kommer till allmänhetens kännedom. Man kan med viss säkerhet påstå att 

anmälningsbenägenheten har ökat men en del av ökningen i kriminalstatistiken kan 

härledas till en faktisk ökning av våldet mot kvinnor.80 Det man inte får glömma är att 

misshandlaren och deras offer älskar varandra oftast mer passionerat än andra 

                                                
75 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski  (2001) 
76 Hydén Margareta (1995) Kvinnomisshandel inom äktenskapet mellan det omöjliga och det möjliga, Falköping; 
Gummessons Tryckeri AB 
77 Ibid. s 224 
78 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
79 Hydén (1995) s 205 
80 BRÅ rapport 2002:14  
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förhållanden vilket gör det svårare att bryta upp samt att flera kvinnor är rädda för att göra 

slut för då riskerar de att våldet intensifieras.81  

 

3.3 Barnet det glömda brottsoffret 

3.3.1 Barnets behov av både en pappa och en mamma 

Barn behöver både en pappa och en mamma vilket är ett av de skäl som kvinnor ofta 

uppger när de inte klarat av att lämna en man som slår. Vår lagstiftning är tydlig på detta 

område även om vi inte alltid ser det i praktiken och grundregeln är att föräldrarna ska 

dela på vårdnadsansvaret men det finns undantag när det förekommer våld i familjen.82 

Det finns röster som säger att barn blir mer skadade av att leva med en far som 

misshandlar än att leva utan honom.83 Ser vi till barnens beskrivningar verkar det dock 

som att de föredrar att ha en våldsam pappa än ingen pappa alls. 84 Ur ett vuxet perspektiv 

skulle man kunna påstå att en man som slår inte är en bra pappa men det verkar inte som 

om barnen likställer pappans våld med en dålig pappa i förhållande till sin papparoll. Det 

kan dock vara så att det är den rådande normen att barn skall ha kontakt med båda sina 

föräldrar som gör att barn som vill ha kontakt med sin pappa blir mer lyssnade på än de 

barn som faktiskt inte vill ha så mycket kontakt med sin pappa. 85 Barnen visar sig både 

kunna se pappans goda och dåliga sidor samt att de lägger ansvaret på pappan för våldet 

mot mamman.  

 

3.3.2 Barnens bild av våldet 

Barnen ger inte en bild av att de accepterar våldet som något normalt likt 

normaliseringsprocessen.86 Flera undersökningar visar att barnen beskriver pappans våld 

som oproportionerligt till vad de förstår vara dess orsaker och därför blir oförutsägbart.87 

Den bild vi får av våldet rör i huvudsak det fysiska våldet och fokus ligger mer på våldets 

konsekvenser. De barn som har intervjuats lever idag inte i en familj där våld förekommer 

                                                
81 Hedin Widding (1997) 1:a uppl.  
82 Läs mer om gemensam vårdnad i praktiken i Boqvist Anna Karin (2002) ”Olämplig vårdnadshavare? - en 
studie av överättsdomar angående våld och vårdnad” i samarbete med Barnombudsmannen (BO) 
83 Hedin Widding (1997) 1:a uppl.  
84 Källström Cater Åsa (2004) Negotiating normality and deviation- father`s violence against mother from 
children`s perspectives, Frölunda; DocuSys s 253 
85 Erikson Maria (2003) I skuggan av Pappa - Familjerätten och hanteringen av fäders våld, Polen;Förlags ab 
Gondolin 
86 Källström Cater (2004) Här skiljer sig Åsa Källström Caters slutsatser från övriga se exempelvis Weinehall 
Katarina (1997) Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet Umeå; Umeå 
universitetstryckeri 
87 Weinehall (1997)  
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vilket kan påverka hur de definierar våldet.88 En annan intressant infallsvinkel är att 

barnen i intervjuerna inte verkar hindras av lojalitet till sina föräldrar eller kan det ses som 

att barnet väljer att vara lojal mot en av föräldrarna i det här fallet modern som de nu lever 

med.89 Beroende på om barnet har möjligheter att få andra infallsvinklar än från mamman 

och/eller pappan kan deras slutsatser möjligen bli annorlunda. Det bör här sägas att barn 

av idag lever i en tillvaro där föräldrarna inte är de enda som påverkar deras syn på 

världen utan de har möjlighet att få andra perspektiv på förskola, skola, fritids och inom 

exempelvis idrotten.90 Ett problem är dock att en del våldsamma pappor avskärmar barnen 

från yttervärlden och bygger upp en tystnadens mur runt familjen.91 

 

3.3.3 Hur många barn är drabbade? 

I knappt hälften av de polisanmälda fallen av våld mot kvinnor finns det barn i familjen. 

Det skulle dock kunna röra sig om fler eftersom det inte alltid är en uppgift som tas upp. 

En fjärdedel av barnen har själva bevittnat våld och/eller själva varit utsatta för våld och 

medelåldern för de brottsutsatta barnen är 9 år.92 Det visar sig också att de som blivit både 

vittne och offer till våld i familjen drabbas allvarligare. Även om barnen inte blir utsatta 

för våld visar forskningen ändå att de riskerar att bli utsatta för andra former av 

misshandel i form av omsorgssvikt, försummande, vanvård eller negligerande. Dessutom 

känner barnen av kvinnans rädsla och den oenighet och disharmoni som råder i familjen.93  

 

3.3.4 Hur upptäcker vi barn som upplevt våld? 

Hur kan vi då se om ett barn lever i ett hem där det förekommer våld? En 

paraplydefinition skulle kunna vara anpassningsproblem men det är viktigt att här tillägga 

att barnets tillgång till socialt stöd, ålder, kön samt egna temperament, humör och 

läggning påverkar i vilken omfattning problem uppstår.94 Det finns även belägg för att de 

barn som lever med våld i familjen är de skötsammaste. De vill till varje pris inte att 

någon skall ta kontakt med föräldrarna för det skulle leda till mer våld och med andra ord 

innebära fara för barnet.95 Barnet är maktlöst i hemmet och utsattheten förstärks kanske i 

                                                
88 Weinehall (1997) 
89 Ibid. 
90 Källström Cater (2004)  
91Weinehall (1997)  
92 BRÅ rapport 2002:14  
93 Weinehall (1997)  
94 Ibid.  
95 Ibid.  
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skolan eftersom de inte beter sig som alla andra. De blir totalt övergivna av samhället som 

har lite att erbjuda dessa barn idag vilket leder till sekundär viktimisering. 96 

 

3.3.5 Hur möter vi de drabbade barnen? 

Det finns idag handböcker med modeller för hur man praktiskt kan arbeta med barn som 

upplevt våld i familjen.97 Handfasta råd som den vuxne kan ta till sig som kommer från 

intervjuer med barnen själva är att etablera kontakt, ta ögonkontakt, lyssna, ha mod, iaktta, 

ge barnen rätt att känna, kritisera inte föräldrar eller barnet, sända ut trygga signaler, vara 

ärlig, tala om hur man tänker agera, utbilda sig i ämnet och inte ta initiativ till 

kroppskontakt utan låta barnet välja om och när de vill ha kroppskontakt.98 En annan 

viktig aspekt är att barnen företrädesvis vänder sig till djur och det förklaras av att djur 

inte skvallrar, ryggar undan utan sitter kvar och är lika glad att se mig trots det barnet har 

berättat.99 

 

 

3.4 Socialarbetarens hantering av problemet mäns våld mot kvinnor 

3.4.1 Vem är socialarbetarens klient?  

Socialarbetare förväntas stå på klientens sida, men vem som är klienten när det rör sig om 

våld i nära relationer visar sig inte vara så enkelt att definiera.100 Är det kvinnan, mannen 

eller rent av barnet som är klienten och spelar deras agerande en roll för vem som blir 

aktuell? Kvinnan kanske som följd av det hon varit med om visar vrede, hat och skriker 

och domderar. Det finns risk för att den kravfullt utagerande kvinnan väcker olust hos 

socialsekreteraren, polismannen, åklagaren etc. Det är tyvärr dessa kvinnor som visar ilska 

som är de som behöver mest hjälp. 101 En annan risk är att den som möter kvinnan 

identifierar sig med henne eller förövaren vilket kan få dem att inse att det kan drabba 

dem också eller att en viss typ av män faktiskt kan slå trots att han har samma bakgrund 

som en själv.102  

 

                                                
96 Weinehall (1997)   
97 Ett exempel är Rädda barnens skrift av Arnell Ami, Ekbom Inger (1999) ” och han sparkade mamma..”- möte 
med barn som bevittnar våld i sina familjer, Trelleborg; Berlings Skogs 
98 Weinehall (1997) 
99 Ibid.  
100 SOU 2004:121 Socialtjänsten har ansvar för att stödja kvinnan, barnen och mannen vilket innebär en 
svårighet för socialtjänstens arbete. 
101 Hydén (1995) 
102 Hedin Widding (1997) 1:a uppl.  
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3.4.2 Varför har socialtjänsten svårt att bemöta mäns våld mot kvinnor? 

Ett projekt som växt fram ur Kvinnofridsuppdragen har rört huruvida socialtjänstens 

organisation hindrar eller skapar förutsättningar för att bemöta, bedöma och tillgodose 

misshandlade kvinnors behov. Resultaten visade att de största hindren är dåligt anpassad 

organisation, bristande förankring av idéer hos politiker och chefer, för lite resurser och 

brist på samverkan med andra myndigheter och instanser.103 Våld i nära relationer har 

alltid funnits inom socialtjänstens ansvarsområde men det har uppmärksammats som en 

viktig fråga först på senare år och våldet har inte behandlats som ett separat problem utan 

som en konsekvens av andra problem.104 Efter uppföljningar visar det sig att kommunerna 

förlitar sig på insatser från ideella verksamheter och det leder till att många inte får någon 

hjälp över huvudtaget.105 Flera socialsekreterare hade uppgett i intervjuer att eftersom de 

inte visste vad de skulle kunna göra för att hjälpa så ställde de inte heller adekvata 

frågor.106  Eftersom arbetet inom socialtjänsten är uppdelat hamnar denna grupp lätt 

mellan stolarna och helhetssynen försvåras och ingen av grupperna har 

våldsproblematiken i fokus.107  Dessutom har vissa grupper av kvinnor speciellt svårt att 

få hjälp och det kan röra sig om missbrukande, psykiska sjuka eller handikappade kvinnor 

och dessa kvinnor kan inte kvinnojourerna ta ansvar för då de som arbetar där saknar 

adekvat utbildning.108 Dessutom verkar socialtjänstens familjerätt fortfarande för att 

samarbetssamtal skall fortgå trots att det förekommit våld vilket är högst anmärkningsvärt 

då det kan innebära stora risker för kvinnorna och barnen.109 Socialstyrelsen har 

genomfört arbete med metodutveckling och kompetensutveckling men de använder sig 

företrädesvis av en helhetssyn som är problematisk och i vissa avseenden motstridig en 

könsmaktsförståelse menar utredarna i Slag i luften.110 Socialstyrelsen delar inte 

utredarnas bild att våldet kan förklaras med ett könsmaktsperspektiv, vilket framgår av 

deras utbildningsmaterial.111 Det saknas idag systematiska undersökningar av svenska 

förhållanden om attityder hos professionella hjälpare.112  

 

                                                
103 SOU 2004:121 
104 Ibid. s 110 
105 Ibid. 
106 Det här problemet tas även upp ur kvinnornas perspektiv i Heimer & Posse (red) (2003) 
107Ibid. s 100 
108 läs mer om detta problem i Holmberg Carin, Smirthwaite Goldina och Nilssons Agneta; Mäns våld mot 
missbrukande kvinnor - ett kvinnofridsbrott bland andra MOB Rapport 8, 2005 
109 SOU 2004:121  
110 Ibid. 
111 Ibid.  
112 Eliasson Mona (1997) Mäns våld mot kvinnor, Stockholm; Natur och Kultur s 44 
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3.4.3 Hur ser lagstiftningen ut på området mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten 

Kvinnofridsreformerna resulterade bland annat i en ny paragraf i Socialtjänstlagen där 

våldsutsatta kvinnors behov uppmärksammas under rubriken brottsoffer.  

 

5 Kap. 11 § Socialtjänstlagen  

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga för stöd 

och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta kvinnor som är eller har varit utsatta 

för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 

sin situation.113 
 

Även barnen har ett lagligt stöd för att få hjälp när de lever i utsatta situationer likt den när 

det förekommer våld i familjen (5 Kap 1 § SoL).114 Det finns idag ingen speciell paragraf 

som lyfter de våldsamma männens behov av hjälp inom socialtjänsten och männen blir 

bara aktuella vid andra myndigheter om de har polisanmälts.  

 

3.4.4 Viktigt för kvinnan att hon upplevs som trovärdig 

En annan viktig aspekt i sammanhanget är att kvinnan för att kunna bli hjälpt måste våga 

förmedla sina erfarenheter. Socialstyrelsen har gett ut ett utbildningsmaterial till dem som 

möter våldsutsatta kvinnor och där återfinns frågan ”kan man tro på allt kvinnan 

säger?”.115 Det är en fråga som starkt kritiseras av forskare i ämnet. Att kvinnan blir trodd 

är en av de viktigaste aspekterna för att kvinnan skall våga tala. När kvinnan väl börjar 

prata är det viktigt att det sker en dialog mellan lyssnaren/hjälparen och kvinnan så att 

kvinnan själv får komma till insikt utan att den som lyssnar rättar henne. Kvinnan 

omvärderar kontinuerligt sin egen utsaga och är också beredd att ompröva det hon sagt om 

händelsen.116  

 

3.4.5 Våldet bör stå i centrum 

Det som bör stå i centrum vid arbete med familjer där misshandel förekommer eller har 

förekommit är våldet, annars riskerar barnen och kvinnan att utsättas för ännu mer 

påfrestningar.117 Det är våldet som är det huvudsakliga problemet och inte så att det är 

                                                
113 Höglund Olle (2005) Sveriges Rikes Lag, Stockholm; Nordstedts Juridik 
114 Ibid. 
115 Socialstyrelsen (2003) Våldsutsatta kvinnor – ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal 
116 Hydén  (1995)  
117 Heimer & Posse (red) (2003)  
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familjen som har problem som i sin tur leder till våld.118 I Sverige har fokus legat på 

individualpsykologiska förklaringar eller sociala förklaringar vilket gjort att problemen 

har lagts på individnivå och inte på den strukturella nivån som i dag förespråkas genom 

könsmaktsperspektivet.119 

 

3.5 Förklaringsmodeller på mäns våld mot kvinnor 

Våldet kan förklaras utifrån flera modeller och den som våra politiker förespråkar idag är 

den strukturella som definieras som könsmaktsperspektivet.120 Även 

relation/situationsmodeller som exempelvis livssituation, sociala förhållanden och 

individmodeller såsom barndomsupplevelse, psykisk hälsa används när det gäller att 

förklara mäns våld mot kvinnor.121 

 

3.5.1 Individmodellen 

Individmodellen kritiseras starkt framförallt av feministiska våldsforskare eftersom den 

anses bortse från kön som grund för en samhällelig maktordning. Margareta Hydén är en 

av dem och hon lyfter fram kvinnofientliga drag inom den individinriktade 

våldsforskningen och hon räknar upp en rad forskare som mer eller mindre öppet 

förmedlar budskapet ”se hur kvinnor kan förstöra män”.122 Hydén tar även upp att 

individpsykologiska forskare sätter mannens barndomshistoria och personlighetsdrag i 

centrum och följande frågeställningar väcks enligt henne: 

 

”Vad är det som gör att just denne man, vid detta tillfälle, misshandlar just denna kvinna 

och aldrig någon annan? Vad är det som gör att män som överväldigas av en tidig 

bortträngd aggressiv problematik i akuta situationer kan så kontrollera denna akuta 

situation att den nästan aldrig uppkommer i vittnens närvaro? (…) Och hur kommer det 

sig att det alltid är hustrun som utsätts för våld i akuta situationer, och inte någon av 

mannens överordnade på hans arbetsplats?”123 

 

Ett stort problem med individmodellen är att den befriar mannen från ansvar genom att 

mannen exempelvis kan skylla på dålig barndom eller att skulden läggs på den drabbade 
                                                
118 Hydén (1995) 
119 Lundgren Eva (1992) Gud och alla andra karlar Stockholm; Natur och Kultur  
120 SOU 2004:121  
121 Hydén (1995) 
122 Ibid. s 29 
123 Ibid.  
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kvinnan i form av att det är en speciell typ av kvinna som drabbas. Enligt individmodellen 

ses männen som avvikare vilka lider av psykisk sjukdom eller har alkoholproblem för att 

nämna några problem på individnivå. Våldet kan även enligt denna modell förklaras av att 

mannen som har upplevt våld i barndomen genom att hans pappa slagit hans mamma själv 

blir en kvinnomisshandlare.124  

 

3.5.2 Strukturmodellen 

Den strukturella modellen, könsmaktsperspektivet, antar inte att det är speciella män som 

slår eller särskilda kvinnor som blir slagna utan man menar att alla heterosexuella 

parrelationer ofta innehåller manlig överordning även om våld inte förekommer. Våldet 

kan inte reduceras till effekter av individuella psykologiska störningar och/eller sociala 

problem. Dominans, aggressivitet och att ”ta för sig” är inte något som står i 

motsatsförhållande till vad som anses manligt, utan mannen som slår handlar i linje med 

kulturella föreställningar om virilitet. Könsgränserna ser olika ut för män och kvinnor och 

manlig våld och kvinnlig underordning ligger i linje med gängse könskultur. Mannen ses 

som överordnad och har status, makt och tolkningsföreträde. 125  

 

För att synliggöra kvinnors utsatthet använder man samlingsbegreppet sexualiserat våld, 

vilket innehåller en mängd handlingar som kan kopplas till manlig makt såsom: 

misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, könsstympning, 

konsumtion av pornografi samt könshandel. Dessa fenomen hålls samman och förstås som 

ett uttryck för manlig överordning och kvinnors och barns underordning, med andra ord så 

relaterar de till kön och makt.126 Här ses ett samband mellan mäns våld och andra mer 

accepterade uttryck för mäns överordning. Att se mäns våld mot kvinnor som en 

konsekvens av samhällets strukturella villkor innebär ett antagande om att vilken kvinna 

som helst kan bli offer för mäns våld. Mäns våld mot kvinnor begränsar det dagliga livet 

för alla kvinnor, om inte annat genom att kvinnor måste förhålla sig till hot om detta våld. 

Resultatet blir att kvinnor begränsas i sin rörelsefrihet allt ifrån att kunna jogga ensam på 

kvällen till att våga gå hem till en manlig bekant.127 Våldsmännen kan enligt denna modell 

inte avgränsas till vissa avvikande grupper såsom psykiskt sjuka eller missbrukare utan 

mäns våld finns inom alla samhällsklasser.  
                                                
124 SOU 2004:121  
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Eliasson (1997) 
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3.5.3 Relationsmodellen 

Vi har nu gått igenom den individuella och den strukturella förklaringsmodellen på mäns 

våld mot kvinnor. Bägge dessa modeller kritiseras emellertid av Margareta Hydén som här 

får representera relations/situationsmodellen. Hydén är professor i socialt arbete vid 

Linköpings universitet, samt psykoterapeut. Hon fokuserar på relationen mellan mannen 

och kvinnan i ett förhållande där mannen använder våld mot kvinnan. Det är en artskillnad 

mellan det normala förhållandet inkluderat normala män och förhållanden där våld 

förekommer inkluderat våldsamma män. Hydén menar att våldet är en illegitim handling 

inom förhållandet till skillnad från Lundgren som menar att det är kulturellt tillåtet för 

män att vara dominanta och att använda våld. Kritiken mot den strukturella modellen eller 

med andra ord könsmaktsperspektivet är att den sägs ansvarsbefria mannen och lägga 

ansvaret på en patriarkal samhällsstruktur.  

 

Kritiken mot den relationella modellen är däremot att den alltför starkt betonar 

interaktionen mellan kvinnan och mannen. Hydén framför i kontrast till många andra 

feministiska våldsforskare tanken om att kvinnan har makten. Under våldsakten har 

mannen makten men efteråt är det kvinnan som har makten genom att hon kan avgöra om 

förhållandet ska bestå trots mannens illegitima våldshandling. Denna åsikt har fått stark 

kritik eftersom det inte nödvändigtvis är så att våldet upphör om förhållandet tar slut utan 

snarare kan intensifieras vid ett uppbrott. Hydén delar upp våldet i tre faser: dess 

förhistoria, själva våldsakten och slutligen efterspelet. Hon menar att våldets förhistoria 

utgörs av ett gräl där både kvinnan och mannen uttrycker missnöje och irritation mot sin 

partner.128 Våldsakten följer därpå och innebär att mannen misshandlar kvinnan.129 Under 

efterspelet är det kvinnan som har makt att bestämma om relationen skall bestå eller inte. 

En förutsättning för att kvinnan skall välja att stanna är om hon accepterar mannens 

tolkning och retorik kring själva våldsakten vilken kan innebära att mannen hellre talar om 

bråk än om våld.130  

 

3.5.4 Vem skall få tolkningsföreträde? 

Våldet och gärningsmannen förstås antingen genom en artskillnad eller genom en 

gradskillnad i förhållande till andra män. Våldet antas antingen vara ett uttryck för makt, 
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en handling som både är kontrollerad och syftar till kontroll över kvinnan eller som en 

okontrollerad vredeshandling som orsakas av mannens vanmakt eller maktlöshet. Dessa 

motsatser får betydelse för problemets lösning precis som det får betydelse för 

ansvarsfrågan både inom forskningen och i praktiken. Det bör här tilläggas att i analysen 

bör olika modeller beaktas eftersom det inte går att beskriva mäns våld mot kvinnor 

endimensionellt, eftersom det är ett mycket komplex fenomen, men det är problematiskt 

att kombinera olika perspektiv.131 

 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Enligt den kritiska teorin skall teorin betraktas som en lins som hjälper mig att se vad jag 

vill rikta uppmärksamheten mot och hur jag kan organisera erfarenheten och att därefter 

möjliggöra lämpliga reaktioner. Det blir här viktigt att tänka på att mitt sätt att organisera 

det jag uppmärksammat får betydelser för vad jag ser och i förlängningen vilka reaktioner 

det leder till. Alla observationer är teoriladdade för jag kan exempelvis inte studera 

attityder till mäns våld mot kvinnor utan att ha en teori om att det finns attityder.132 

Däremot kan jag inte ha en övertro till teorier. Även om teorier lämpar sig för specifika 

situationer kan de slå fel om de tillämpas långt utanför den situation som de var tänkta 

för.133  

 

4.1 Kognitiva kartor och meningsskapande processer i organisationer 

Organisationer är sociala komplexa system och det är inte helt klart vem som påverkar 

vem och vad i organisationen. Tanken påverkar handlingen och människans handlingar 

påverkar hennes tankar men det som sker i organisationen görs ibland utan eftertanke. Det 

är snarare så att det som sker bygger på lösningar på gamla problem snarare än de som är 

för handen idag. 134 Organisationen är tänkt att samordna människors handlingar och att 

över tid åstadkomma mer än summan av dess individer som ingår i organisationen. 

Problemet är att organisationen inte bara innebär tankens möjlighet utan också tankens 

fängelse, vilket innebär svårigheter att förändra.135 Det finns inte direkt några samband 

mellan den information som individen får till sig och hennes beteende utan informationen 

väljs ut, tolkas och omtolkas och det sker genom tankestrukturer. Det innebär att 
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133 Ibid. s 47 
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verkligheten ser olika ut för olika personer även om de får samma information och arbetar 

i samma typ av organisation för den är en produkt av individen och är relativ till dennes 

erfarenhet och kunskaper eller med andra ord beroende av individens kognitiva 

struktur.136 Dessutom påverkar sociala uppfattningar vad som är lämpligt, brukligt och 

accepterat i den aktuella situationen och vi kan här kalla dem kognitiva kartor.  

 

4.1.1 Implicita teorier hindrar lärande 

Vi sätter upp implicita teorier om andras personligheter och bygger upp föreställningar om 

de människor vi möter och gör antaganden om kausala samband. Dessa implicita teorier 

används för att tolka och förstå vad som sker och de anpassas snarare än omprövas och de 

styr våra handlingar. Våra föreställningar om orsakssammanhang kan ibland bli så robusta 

att vi inte tar till oss de bevis som styrker att tankestrukturen är felaktig och detta sker på 

såväl individ- grupp- och organisationsnivå.137 Ju mer medarbetaren tvingas till att 

formulera sig i tal eller skrift desto rikare, komplexare och detaljerat blir problemet 

beskrivet. För att lära oss krävs det inte bara tydliga instruktioner och bra ledarskap utan 

snarare ett aktivt deltagande där människor själva kan ta ansvar för inlärning och uppnå 

meningsfull kunskap. För att bli en lärande organisation krävs det att organisationens 

medlemmar vågar ifrågasätta och därmed ges möjligheter till att upphöra med existerande 

attityder och föreställningar på alla nivåer i organisationen.138  

 

4.1.2 Vilken kunskap är relevant? 

Fokus i mitt arbete ligger på den typ av kunskap som består av grundläggande 

uppfattningar till varför något är som det är och inte till den kunskap om hur något skall 

göras. Den kunskap som finns i organisationen är inte summan av alla individers kunskap 

utan endast den kunskap som anses vara relevant eller potentiellt användbar för 

organisationen kommer att integreras. Dessutom krävs det att kunskapen överrensstämmer 

med den kultur som finns inom organisationen och de värden som den ger uttryck för.139 

Det finns olika sätt för en organisation att lära sig antingen genom dess befintliga 

medlemmar eller genom att bjuda in en ny medlem som har den kunskap de saknar. Det är 

även möjligt för en organisation att lära genom att göra som en annan organisation.140 
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Studier visar att vi tyvärr söker efter information som stödjer vår uppfattning istället för 

att söka efter information som motsäger uppfattningen i fråga.141  

 

4.1.3 Hinder för lärande 

Hur kommer det sig då att vi inte tar till oss den information vi får på ett bra sätt i alla 

situationer? En teori är att vi människor behöver känna att vi har kontroll vilket kan 

innebära att det blir enklare för oss att handla om vi är säkra på vår omgivning.142 

Attributionsteorin innebär bland annat att man tillskriver människor i vår omgivning 

egenskaper och att vi då gör detta för att uppnå en känsla av kontroll. Ett av de vanligaste 

felslut människan gör som betraktar sin sociala omgivning är att vi tillskriver andra 

människor personliga skäl till deras handlingar och underskattar situationens påverkan.143 

Det har visat sig att individförklaringar överbetonas även i situationer där individen 

handlar i situationer där de har små möjligheter att förändra. Resultatet kan bli att en 

person som drabbas av en situation där den hade små möjligheter att påverka det som skett 

ändå betraktas som ansvarig. Det här blir ett problem då personlighetsstudier visar att 

människor inte är så konsekventa i sitt beteende som vi gärna vill tro.144 Ytterligare en 

intressant aspekt är att vi betraktar andras beteende som resultat av deras personlighet 

samtidigt som vi ser vårt eget agerande som ett resultat av den situation vi befinner oss i. 

Dessutom tillskriver betraktaren aktören större ansvar för händelsen ju mer allvarlig 

händelsen är. Slutligen bör tilläggas att vi människor i större omfattning tillskriver oss 

själva ansvar för att ha orsakat organisationens framgångar än dess motgångar.145 

Uppfattningen bland forskare och andra tänkare att karaktärsdrag existerar mer i 

betraktarens ögon än i tanken hos aktören har svårt att få genomslag och påverka våra 

stabila kognitiva kartor. Vi drar tyvärr felaktiga slutsatser eftersom vi endast betraktar en 

bråkdel av den komplexitet som är karaktäristisk för alla sociala sammanhang.146 

 

4.1.4 Konsekvenser för organisationen 

Hur påverkas då organisationen av våra mänskliga tillkortakommanden? De 

föreställningar vi har sprider sig som ringar på vattnet och delas med andra i 

arbetsgruppen vilket till slut leder till att de betraktas som objektivt existerande och 
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därmed påverkar det organisatoriska handlandet.147 Ytterligare ett problem som kan 

uppstå är att organisationen lyfter fram något som förändrat eller att ett visst problem 

beskrivs på ett nytt sätt men att det inte för den skull behöver innebära att några 

beteendeförändringar har inträffat. Vi har alla olika roller och positioner i samhället vilka i 

varierande omfattning möjliggör inflytande och påverkan. Vilka roller som ges legitimitet 

att påverka är inte på förhand givet av några lagar utan är resultatet av samhälleliga 

processer. De strukturer som går att utläsa i en organisation är varken ensidigt formade av 

dess medlemmar utan de skapas, förändras och återskapas kontinuerligt av både enskilda 

och arbetsgrupper i organisationen samt av de överindividuella strukturer - som i grunden 

är en produkt av mänskligt handlande men som över tiden blivit institutionaliserade av ett 

socialt sammanhang.148 Om vi vill förändra organisationen lär det mest effektiva sättet 

vara att indirekt påverka andras tänkande och inte bagatellisera den komplexitet som styr 

hur en organisation lär sig och därmed förändras.149 

 

4.2 Bilden av brottsoffret och gärningsmannen 

Det är inte helt självklart vem som skall betraktas som brottsoffer och huruvida någon får 

rollen som brottsoffer eller inte påverkar om den personen möts av sympati och empati. 

Dessutom är det inte entydigt så att offerrollen är attraktiv eftersom det kan leda till att 

personen ses som inkompetent och därmed inte bemöts med respekt utan blir ifrågasatt.150 

Att vara ett offer kan inte ses ur en objektiv synvinkel för det är deltagarnas definition, i 

min studie socialarbetaren, som avgör om kvinnan är att betrakta som ett offer.151 Bilden 

av gärningsmannen får betydelse för bilden av offret och de är ömsesidigt beroende av 

varandra.152 En fråga man kan ställa sig innan man läser vidare är om det viktigare att vara 

en kompetent människa eller ett behjärtansvärt offer? 153 

 

4.2.1 Det idealiska offret 

Kriminologen Nils Christie har tittat närmare på vilka personer som drabbats av brott som 

lättast får status som offer eller med andra ord hur det idealiska offret ser ut. Det finns 

enligt Christie fem egenskaper som karaktäriserar det idealiska offret; 
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153 För den som vill läsa mer om konsekvenser av syn på offret kan läsa Görel Granström (red), (2004) Den onda 
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1. Offret är svagt 

2. Offret är upptagen med ett respektabelt projekt 

3. Offret är på en plats som hon/han inte kan klandras för att vara på. 

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

6. Offret är tillräckligt mäktigt för att kunna göra sitt fall uppmärksammat och 

framgångsrikt kräva status som ett idealiskt offer, alternativt att man inte möter 

opposition från motkrafter som är så starka att man inte hörs.154 

 

Christie lyfter fram hustrumisshandel, barnmisshandel och våldtäkt som några av de 

områden som blir särskilt problematiska när det gäller att den drabbade skall uppnå 

legitim status som lidande offer.155 Tillägg till de ovan nämnda egenskaperna hos offret 

bör enligt Christie vara att offret måste vara tillräckligt stark för att bli hörd eller våga tala 

men samtidigt vara tillräckligt svag för att inte bli ett hot mot andra viktiga intressen.156  

 

4.2.2 Den idealiska och inte så idealiska gärningsmannen 

Idealiska offer behöver – och skapar idealiska gärningsmän menar Christie. Ju mer 

idealisk ett offer är desto mer idealisk blir gärningsmannen. Ju mer idealisk 

gärningsmannen är desto mer idealisk blir offret.157 Gärningsmän som själva kan betraktas 

som offer är inte så idealiska gärningsmän precis som offer som själva kan betraktas som 

gärningsmän blir dåliga offer.158 Den idealiska gärningsmannen liknar inte offret utan han 

ses som ond i jämförelse med det goda offret. Det är en farlig människa som kommer 

långt bortifrån och som knappt ses som en människa.159 Det kan bli för svårt att ta till sig 

att gärningsmannen är en människa precis som vi själva vilket kan leda till att hellre ser 

dem som psykiskt sjuka, psykopater och onda människor. Genom att ha en förenklad bild 

av den idealiska gärningsmannen kan vi fortsätta som vanligt för vår moral förbättras inte 

av bilden av monster som begår dåliga handlingar.160 Endast då behovet av att verkligen 

förstå är större än behovet av idealiska gärningsmän och offer kan vi ta till oss den 
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kunskap som inte nödvändigtvis ger den bilden.161 Christie menar att vi måste försättas i 

en situation där vi kommer nära gärningsmannen och lär känna honom personligen för att 

inte undgå slutsatsen att de i de flesta av sina relationer och egenskaper är som andra 

människor.162 Det är svårt att inse att den snälle hjälpsamme grannen som är så omtyckt 

på sin arbetsplats kan vara en våldsam man som slår både sin fru och sina barn.  

 

4.2.3 Behövs definitionen offer? 

Inledningsvis ja om det leder till att det förbättrar situationen för den drabbade. Men hur 

hjälper det misshandlade kvinnor? För att få ett slut på mäns våld mot kvinnor behövs ett 

jämlikare samhälle men samtidigt skulle det underminera deras position som det idealiska 

offret. Skulle kvinnorna däremot välja att hålla fast vid bilden av det idealiska offret skulle 

de tvingas acceptera fortsatt underordning.163 Enligt Henrik Tham finns det tecken på att 

utvecklingen går mot att alltmer definiera den som har utsatts för brott som brottsoffer 

men även motsatsen kan ses med feminister i spetsen.164 Det blir tydligt när vi förhåller 

oss till kvinnliga offer där statusen offer riskerar att beskriva kvinnor som passiva aktörer 

i motsats till den aktiva aktören som försöker nå förändring. Om kvinnan ber om skydd 

bekräftar det den patriarkala bilden om underordningen där inte bara mannen är 

överordnad utan även staten som skall stå för skyddet och reparationen.165 

 

När det gäller att definiera mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem har 

kategoriseringar av offer spelat en stor roll i Sverige. Några kriterier som är vanliga i 

debatten enligt Berit Andersson och Magnus Lundberg är följande; 

 

1. Många är drabbade och i alla skikt i samhället 

2. Långtgående konsekvenser vilket kan innebära flera generationer 

3. Kvinnan är ett tydligt offer (svag, passiv och kuvad) och mannen en otvivelaktig 

gärningsman (stark, ond).  

4. Svårt att upptäcka offren. 

5. Krävs mycket information för att kunna hjälpa de svårupptäckta offren. 

6. Att alltid ha tilltro till offret 

                                                
161 Åkerström & Sahlin (red.), (2001) s 56  
162 Ibid. s 59 
163 Ibid. enligt Henrik Tham 
164 Ibid. enligt Henrik Tham  
165 Ibid. enligt Henrik Tham 



 38 

7. Att synliggöra att bilden av offret både ger positiva och negativ konsekvenser.166 

 

Dessa kriterier är en uppmaning om hur kvinnan skall förstås och bemötas och i egenskap 

av offer bör hon få hjälp och inte bli fördömd menar Berit Andersson och Magnus 

Lundberg167 Fortsättningsvis menar Berit och Magnus att mannen måste framställas som 

kalkylerande och hänsynslös för att kvinnan skall betraktas som ett idealiskt offer som 

förtjänar sympati och empati.168 Bilden av kvinnan som utsatts för våld innebär med andra 

ord en rad föreställningar om hur hon borde vara, tänka och känna eller vilka beslut hon 

borde ta. Kvinnor som inte känner, tänker eller handlar i enlighet med bilden kan 

följaktligen upplevas som irriterande eller konfunderande av de yrkesgrupper som möter 

dem, t.ex. socialsekreterare.169 Följden av att kvinnan trängs in i den ”rena offerrollen” är 

att hon riskerar att stängas in i sitt lidandes historia och på så sätt för all framtid definieras 

av förövarens handlingar menar Margaretha Hydén. Vidare menar Hydén att kvinnan 

beskrivs som den misshandlade kvinnan och inte som den person hon är i övrigt.170  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande text presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts vilket 

innefattar empiri, tolkning och analys. Indelningen i kapitel har styrts av de 

teman som lyfts fram under bearbetningen och analysen av materialet. De som 

intervjuats arbetar inom olika socialtjänster. Då syftet inte har varit att jämföra 

dessa med varandra har jag inte gjort någon särskild indelning utifrån vilken 

socialtjänst informanterna tillhör. I vissa fall skiljer sig informanterna från 

varandra och då redovisas det under varje rubrik. För att veta vem som uttryckt 

vad så har jag valt att endast numrera informanterna med nummer från 1 till 4. 

 

5.1 Organisationen och socialarbetarens syn på fenomenet mäns våld mot kvinnor  

5.1.1 Behövs det en speciell enhet för att arbeta med mäns våld mot kvinnor? 

Det rör sig här om fyra olika socialtjänster vilket innebär fyra organisationer som i stort 

har lika arbetsuppgifter. De skiljer sig åt i antal anställda och antal kommuninvånare så 

därför ser deras organisation något olika ut. En socialsekreterare arbetar i huvudsak med 
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missbrukare. I hennes fall har organisationen valt att dela upp verksamheten i familje-, 

ungdoms-, vuxen- och ekonomienhet. En annan socialsekreterare i min studie arbetar på 

familjeenheten och även där är socialtjänsten organiserad i ovan nämnda indelning. Två 

av socialsekreterarna arbetar på en mindre kommun där det inte finns någon indelning 

utan samtliga socialsekreterare arbetar med alla typer av ärenden. Det visade sig att 

samtliga inte skulle vilja ha någon särskild enhet om det var möjligt för att arbeta med 

våld i nära relationer. Anledningen till varför man inte ville ha en särskild enhet kunde 

dock skilja sig åt. 

 

”Inte i en så pass liten kommun som den jag jobbar i därför då hade man varit ensam. 

Frågan är om det ens hade täckt upp en heltidstjänst.” (1)  

 

Det som blir lite problematiskt med informantens svar i den här frågan om speciell enhet 

är att hon samtidigt menar att tiden inte riktigt räcker till för att arbeta med mäns våld mot 

kvinnor. 

 

”Viljan finns men tiden räcker inte riktigt till.” (1)  

 

Under intervjuerna gjordes jämförelser med de enheter som finns för missbruk. Samtalet 

handlade om huruvida man även skulle kunna ha uppsökande verksamhet likt den som 

finns i vissa kommuner när det gäller missbruk. Det visade sig dock att ingen av 

socialarbetarna ville ha en uppsökande verksamhet när det gäller mäns våld mot kvinnor.  

 

”… hur skulle det vara? Man kan ju inte bara prata om det.” (2)  

 

”Hur skulle det gå till menar du? (...) Vi är bara tre socialsekreterare här och det är nog 

minst antal socialsekreterare per invånarantal i hela Sverige. Om vi prioriterar mäns våld 

mot kvinnor måste vi prioritera bort något annat som kanske är lika viktigt.” (4) 

 

Socialtjänsten bör ha någon slags uppsökande verksamhet. Bara två av fyra intervjuade 

kommuner hade uppsökande verksamhet men inte när det gäller mäns våld mot kvinnor. 

Däremot fanns önskemål om att få mer tid till att få gå ut i skolorna och informera. Någon 

kommun hade idag en liten del av sitt arbete ute på skolor. Då handlade det om att 
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socialsekreterarna höll kontakten med lärarna för att se om de behövde någon hjälp, men 

det var inte specifikt när det gäller mäns våld mot kvinnor och drabbade barn utan i stort.  

 

Jämförelser mellan missbrukare och misshandlade kvinnor utmynnade i att missbrukaren 

kunde tvångsomhändertas vilket inte kunde bli aktuellt när det gäller misshandlade 

kvinnor. Skillnaderna mellan de olika klientgrupperna ansågs större än likheterna. Det  

resulterade i att man inte ansåg att det behövdes en enhet likt den för missbruk. 

  

”Jobbar man med missbrukare så kräver det mycket mer tålamod. Om du har hundra 

missbrukare och du har hundra misshandlade kvinnor så går det ju åt mycket mer 

resurser att jobba med missbrukarna. Ja de kräver ju mycket mer alltså. De är ju inte 

självgående, kvinnan är ju ofta självgående och behöver bara knuffas i rätt riktning. Lite 

hjälp så klarar de sig själva. Missbrukaren kanske man har hela livet.” (2)  

 

Bilden av missbrukaren som den hjälplöse och kvinnan som den självgående träder fram i 

informanternas uttalanden. Trots att statistiken visar att fler kvinnor är drabbade av mäns 

våld än de personer som är drabbade av missbruk så anser socialarbetarna att det inte 

krävs en speciell enhet för att motverka våldet i samhället. Det är svårt att finna en 

förklaring till att socialarbetaren, enligt min tolkning, inte riktigt verkar ta till sig hur 

utbrett mäns våld mot kvinnor är. Kanske är det för att skydda sig själva från de känslor 

som skulle infinna sig om man insåg hur många barn och kvinnor som är drabbade. 

Kanske för att avvärja sig från tankarna om sin egen otillräcklighet. En alternativ 

förklaring kan vara att det saknas en politisk styrning i den här frågan likt den som finns 

när det gäller motståndet mot missbruket i samhället. Ser man historiskt så har det privata 

missbruket lyfts fram som en samhällsfråga under mycket lång tid. Våldet inom nära 

relationer har däremot inte ansetts vara en samhällsfråga under speciellt lång tid och i 

vissa fall ännu inte accepterats som ett samhällsproblem.171  

 

5.1.2 Utbildningens betydelse 

De flesta socialsekreterarna hade någon form av utbildning i fenomenet mäns våld mot 

kvinnor. Utbildningen bestod framförallt av externa föreläsningar företrädesvis på annan 

                                                
171 SOU 2004:121 
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ort och då ofta i Stockholm. De kände sig relativt nöjda med de kunskaper de hade. De 

som inte var specialiserade menade att de måste kunna lite om väldigt mycket. 

 

”Ja tycker vi utbildas hela tiden. Vi har ju en snäll chef som tycker att det är viktigt att vi 

gör det. Vi nappar ju oftast på om det är någon sån här konferens och kortare 

utbildningar och så. Det var inte så länge sedan jag var i Stockholm på en sån just om 

kvinnovåld. Jag är nöjd just nu men sen i morgon kanske det dyker upp, å gud den här vill 

jag gå på, då vill jag ju det då. Det har inte funnits utbildningar som jag inte får gå på.” 

(2)  

 

Frågan här är bara hur mycket kunskap organisationen tar till sig när någon enstaka 

organisationsmedlem åker iväg på konferenser. Kan organisationen ta till sig kunskapen? 

Är det den person som åker iväg som ser till att kunskapen kommer arbetskamraterna 

tillgodo? Tre av fyra hade ingen internutbildning och ingen tid avsatt för att diskutera 

problemen med mäns våld mot kvinnor specifikt. En socialtjänst utmärkte sig dock i 

denna frågan för de hade utbildning internt i form av filmvisning och diskussioner men 

även med externa föreläsare. 

 

”… alla har utbildning i det här med Kvinnofridsärende. Men de är inte så fridfulla 

precis.” (3)  

 

Här framkommer det att en kommun faktiskt arbetar med att förändra organisationen. 

Teorin lyfter fram att det mest effektiva sättet att få andra att ta till sig kunskap är att 

indirekt påverka andras tänkande och inte bagatellisera den komplexitet som styr hur en 

organisation lär sig och därmed förändras.172 Samma informant som deltog i utbildningen 

av sina arbetskamrater lyfte fram hur mycket lättare det var att förändra något i 

organisationen om man hade ledningen med sig. Förändringar genomförs lättare om de 

startas uppifrån och inte underifrån som hon själv hade varit med om. 

 

5.1.3 Hur når vi dem som inte blir aktuella på socialtjänsten? 

Forskningen visar att endast ett fåtal kvinnor, barn och män blir aktuella hos socialtjänsten 

när det gäller våld i nära relationer.173 Socialsekreterarna var väl medvetna om att de bara 

                                                
172 Hellgren & Löwstedt (1997)  
173 BRÅ rapport 2002:14 
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fick se toppen av isberget, men menade samtidigt att det inte alltid var socialtjänsten som 

kunde erbjuda den bästa hjälpen. 

 

”Vad är det som säger att vi ska nå dem? Det är kvinnor med egen kraft. Om du har den 

egna kapaciteten att gå i terapi på, eget initiativ, så kommer kvinnan att må mycket bättre 

än….” (1) 

 

Det visade sig även att flertalet socialsekreterare hade en uppfattning om att de kvinnor 

som inte blev aktuella hos dem hade en styrka att klara sig själva. Att de hade släkt och 

vänner att tillgå vilket var ett bättre alternativ än socialtjänsten. Även kvinnojouren lyftes 

som ett mycket bra alternativ till socialtjänsten där kvinnorna och barnen kunde söka 

skydd undan mannen. 

 

”Socialtjänsten är ju till för dem som behöver hjälp. Bara för att man är en slagen kvinna 

måste man ju inte be om hjälp hos kommunen. Hon kanske klarar sig ändå med vänner 

och grannar. Många har ju direkt kontakt med kvinnojouren och får den hjälp de behöver. 

De har aldrig haft någon kontakt med oss och så tycker jag att det ska vara. Att man får 

välja själv vilken kontakt man behöver.” (2)  

 

”Vi betalar ju till kvinnojouren och det är bra att de finns. Vi är så få och har så små 

resurser så vi kan bara ta dem som verkligen behöver hjälp. Vi kan inte ta alla.” (2)  

 

Det var dock inte alla socialsekreterare som var nöjda med situationen som den ser ut 

idag. De menade att man fick vara lite uppfinningsrik för att nå fler drabbade kvinnor och 

barn. En möjlig väg var att utöka samarbetet med polisen, sjukvården, psykiatrin, BVC, 

MVC och skolan. Socialsekreterarna ansåg att det var viktigt att bygga upp professionella 

nätverk som kontinuerligt träffas för att diskutera mäns våld mot kvinnor för att hela tiden 

förbättra den hjälp som erbjuds. 

 

”En stor del i det här med nätverk är att man har många kanaler. Att man ska kunna lotsa 

dem till det bästa stället där de kan få den hjälp de behöver. Är det skyddet så kanske det 

är kvinnojouren man vänder sig till.” (3) 
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Här ser man att vissa av socialarbetarna hindrar sig själva i sitt lärande genom att de 

menar att kvinnan själv klarar av att söka hjälp. Samtidigt har de under intervjuerna 

beskrivit kvinnan som svag, nedtryckt och hur hon förlorar sitt sociala närverk genom 

livet med den våldsamme och kontrollerande mannen. Å ena sidan är kvinnan inte kapabel 

att gå ifrån mannen på grund av normaliseringsprocessen och mannens kontroll över 

henne, men å andra sidan är hon en fullvärdig vuxen som kan ta hjälp av grannen och som 

har valfrihet att söka den hjälp hon behöver. Det är möjligt att man här kan hävda att man 

använder attributsteorin eller med andra ord att man tillskriver kvinnan egenskaper för att 

uppnå en känsla av kontroll. Det är inte säkert att det här är något som socialarbetarna är 

medvetna om, det faktum att de förändrar sin syn på kvinnan beroende på vilken 

inriktning samtalet hade. De uttalar inte om synen på gärningsmannen förändras om 

kvinnan lyfts fram som starkare. Det kan vara en logisk följd av att de tror att hon kan gå 

och då måste mannen också vara mindre stark och kontrollerande. 

 

5.1.4 Hur ser cheferna och arbetskamraterna på problemet mäns våld mot kvinnor?   

De socialsekreterare jag har intervjuat har skilts sig åt i form av kön men annars har de 

alla lång erfarenhet av socialt arbete. Den manliga socialsekreteraren gav en bild av sina 

kvinnliga arbetskamrater som gav intrycket att de hade alldeles för bråttom att hjälpa 

kvinnan. De var naiva som alltid trodde på kvinnans utsaga. De kvinnliga 

socialsekreterarna trodde inte att deras manliga kollegor eller chefer hade en annan syn än 

de själva, men det var inget som de hade diskuterat. 

 

”Vi har en manlig chef och en manlig kollega. I det stora hela så tror jag vi har en ganska 

lika syn. Jag kan nog tänka att vår chef tycker att det daltas lite för mycket ibland, det kan 

jag tro. Vår manliga kollega är himla mjuk och snäll så jag tror att han skulle jobba 

jättebra, lika bra som jag, med kvinnor. Men det är svårt för en del kvinnor att ha en 

manlig handläggare, många blir ju anti mot alla män just för tillfället i alla fall.” (2)  

 

Det visade sig att det fanns möjlighet att byta socialsekreterare om man inte var nöjd. 

Annars var det inte klienten som valde vem som skulle bli aktuell som handläggare. Det 

var ingen som hade frågat kvinnan om hon föredrog någon, exempelvis om hon föredrog 

en kvinnlig före en manlig socialsekreterare. Följaktligen inte männen heller eftersom de i 

stort sett inte blev aktuella på socialtjänsten. 
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”Nej det har ingen gjort här vad jag kan komma ihåg i alla fall. En del blir ju missnöjda 

med sin handläggare och vill byta. Då är det ju mer att de tycker att de inte har blivit 

sedda och det tror jag att det är oavsett om det är en man eller en kvinna.” (2) 

 

Det visade sig att det var olika huruvida man arbetade i samarbete med andra kollegor på 

socialtjänsten. På en socialtjänst var de fyra socialsekreterare som samarbetade i frågor 

om mäns våld mot kvinnor. Där kunde man byta klienter med varandra om de kände att 

kemin inte stämde. En annan socialtjänst hade ett nära samarbete med alla enheterna. Där 

hade man valt den lösningen att man delegerat ansvar för ekonomin i första skedet. På så 

vis behövde klienten inte träffa flera olika socialsekreterare initialt trots att det fanns 

separata enheter. Två socialarbetare arbetade i stort sett själva och det var på de mindre 

kommunerna där de inte var uppdelade på enheter. De var i stort sett nöjda med hur 

verksamheten såg ut idag, men lyfte fram vikten av att arbeta två och två i ärenden där det 

förekom våld. 

  

”Jag tycker att det funkar ganska bra. Det man skulle kunna önska är att man kunde 

jobba två och två ibland. Så är det i alla våra ärenden att det är svårt att vara två 

eftersom vi är så få.” (2)  

 

Skälen till varför man skulle vara två skilde sig något åt och ett av skälen var att man 

ansåg att två par ögon ser bättre än ett par. Ett annat skäl var att det skulle vara säkrare för 

alla inblandade om de var två socialsekreterare som handlade dessa ärenden.  

  

”När man skall åka hem där det är våld i familjen så är det jättebra att kunna vara två så 

att den ena kan prata med kvinnan och den andra med mannen. Det har vi ju försökt göra 

någon gång då, men det kanske man skall ha som rutin att alltid va. Jag har varit hemma 

hos en familj där jag var ensam och där kvinnan bara skulle hämta sina grejer. Då skulle 

jag vara skydd för mannen. Jag var lite tuff så och bjäbbade emot då va och han blev 

helgalen och hoppade på mig och tog stryptag på mig. Så vi fick fly därifrån. Då hade det 

varit bättre om vi hade varit två. Kanske för han missbrukade och var inte riktigt nykter. 

Så om någon hade lallat med honom där så hade det kanske varit bättre.” (2) 

 

När socialarbetarna beskrev sin arbetssituation skilde de sig väldigt åt från att vara helt 

nöjda med sin nuvarande situation till att vara något missnöjda med sin arbetssituation. 
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Den som var nöjd kände att den kunde styra mycket över sina arbetsrutiner och själv 

kunde styra över sina arbetstider.  

 

”Jo för vi styr ju vår tid själva. Det kan ju vara så att en kvinna har ringt och bokat tid 

och jag har bokat in någon annan. Sen visar det sig att hon börjar berätta om misshandel 

och sånt. Då kan man ju ofta ringa och be att få skjuta på det andra ärendet, kan du 

komma imorgon istället. Så det kan köra ihop sig men vi styr ju över vår tid själva.” (2)  

 

Medan den som var mindre nöjd beskrev sin arbetssituation som omöjlig då de tidigare 

cheferna och politikerna inte velat satsa på socialtjänsten. Den som nu fanns som förvisso 

ville satsa snart skulle sluta.  

 

” Till och med vår förre chef ansåg att socialtjänsten inte var ett område som var viktigt 

och värt att satsa på. Det var inte så kul att arbeta med en sån inställning hos sin chef. 

Den chef vi har nu försöker arbeta för att få mer resurser, men det är inte så lätt. Nu ska 

han sluta så om han hade fått fortsätta då hade det nog kunnat bli bra. Nu vet ingen vad 

som kommer sen.” (4)  

 

Dessutom kom det fram att flertalet av de chefer denna informant hade haft var okunniga 

om socialtjänsten. De var företrädesvis ekonomer och hade ingen utbildning i vad som 

gäller enligt socialtjänstlagen. I denna kommun var det enligt informanten något skamligt 

med socialtjänsten. Informanten upplevde att kommuninvånarna såg ner på de klienter 

som besökte socialtjänsten oavsett anledning. Det fanns även olika stor motivation till att 

själv ta egna initiativ till förändring. Några ansåg att de var oförmögna att förändra sin 

situation utan det krävdes en attitydförändring till socialtjänstens arbete både från 

allmänhetens sida men även från kommunpolitiker. En socialsekreterare lyfte det faktum 

att en ensam socialarbetare inte kan förändra mycket utan man måste ha både 

arbetskamrater och framförallt ledningen och politiker med sig. 

 

”Om man inte har ledningen med sig så är det omöjligt att jobba med de här frågorna. 

När det kommer uppifrån och ner då är det mycket lättare. Så måste det förankras hos 

enhetscheferna och hos mina arbetskamrater på min enhet och på andra enheter. Att hålla 

dokumentet levande och inte tänka nu är vi färdiga utan om och om igen gå ut med filmen, 

diskutera och ha de här nätverksmötena.” (3) 
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Vi har olika roller och positioner i samhället vilka i varierande omfattning möjliggör 

inflytande och påverkan. Det är inte på förhand givet vilka roller som ges legitimitet att 

påverka. De strukturer som finns inom en organisation är varken ensidigt formade av dess 

medlemmar utan de skapas, förändras och återskapas kontinuerligt av både enskilda och 

arbetsgruppen i organisationen. Dessutom formas de av de överindividuella strukturer som 

är ett resultat av mänskligt handlande men som över tiden blivit institutionaliserade av ett 

socialt sammanhang.174 Om arbetsgruppen ger intryck av att vara nöjd är det inte säkert att 

det är ett resultat av att förhållandena är bra. Utan det kan vara en produkt av det 

mänskliga handlandet på just den organisationen, att det är mer accepterat att vara nöjd än 

att vara ifrågasättande. Det är inte heller säkert att det är chefen som har störst inflytande i 

en arbetsgrupp utan det kan finnas informella maktstrukturer. 

 

5.1.5 Vill socialarbetaren förändra något och i så fall vad? 

I förra avsnittet konstaterade vi att socialarbetarna i huvuddrag var rätt nöjda med hur de 

arbetade idag. Undantagen visade sig i någon som inte var nöjd men ansåg sig inte kunna 

förändra och en som var rätt nöjd men som ansåg att det hela tiden måste ske en 

utvärdering och utveckling i socialt arbete. En av de frågor som kom upp när det gällde att 

förändra arbetet var reglerna för gemensam vårdnad. 

 

”Jag kan börja med att säga en sak som jag tycker är väldigt viktig och det är lagmässigt, 

att förändra reglerna om gemensam vårdnad. Det skall absolut tas bort när det 

förekommit våld i familjen eller när föräldrarna är i en djup konflikt. Då man inte 

kommer till tals med varandra och det gör man inte om man har fått stryk. Då är man i en 

djup konflikt med den andre föräldern. Det här är ett h-vete för barnen och kvinnorna. 

Gemensam vårdnad det är så emot allting alltså när det handlar om barnens och kvinnans 

situation när det gäller kvinnofridsärenden.” (3)175  

 

Det gjordes en tydlig skillnad mellan umgängesrätt och gemensam vårdnad. Den 

viktigaste ståndpunkten som lyftes fram var att barnen har rätt till sina föräldrar men att 

föräldrarna inte har rätt till sina barn. 
                                                
174 Hellgren & Löwstedt (1997)  
175 Det finns idag undantag från gemensam vårdnad och det gäller bland annat när det förekommit våld i familjen 
men beviskraven är för högt ställda visar en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad ”Olämplig 
vårdnadshavare? ” (2002) en studie av Anna Karin Boqvist i samarbete med Barnombudsmannen (BO) 
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Det är skillnad på vårdnad, om vi tar umgängesrätt. För barnen har rätt till bägge sina 

föräldrar men det behöver inte nödvändigtvis vara genom gemensam vårdnad. För tar vi 

bort den gemensamma vårdnaden så förlorar han makten över kvinnan. Jag kan tänka, nu 

vet inte jag om det är så, men jag kan tänka att det finns kvinnor som stannar i en urusel 

relation. För det finns inte i deras värld att lämna över sina barn i ett växelvis boende till 

en man som har slagit dem. De vet att de inte kan lita på den här mannen, han är våldsam 

och dum. ”(3)  

 

I de här frågorna visar forskningen att det råder delade meningar om hur barnen ser på 

sina fäder.176 Vissa forskare påstår att de kan separera den våldsamme mannen från den 

bilden som de har av sin pappa.177 Det är dock så att oavsett hur barnet ser på sin pappa så 

innebär gemensam vårdnad en svårighet för kvinnan att bli fri från mannen. Mannen kan 

använda barnen för att få kontroll över kvinnan trots att de har separerat. Det är inte helt 

säkert att pappan är en bra fadersgestalt om han visar barnet att han slår en vuxen kvinna 

vilket kvinnorna ofta påpekar.178 Det är inte helt enkelt att beskriva de våldsamma männen 

som fäder vilket visade sig i intervjuerna. 

 

”Vem vill lämna sina barn till ett monster. Jag såg en föreläsning där de visade 

teckningar som barn hade gjort. Där de hade ritat sina pappor som misshandlat dem. Då 

säger föreläsaren, jag skiter i det jag ska snart gå i pension men skulle ni vilja lämna ert 

barn till det här jävla monstret? Nej säger församlingen. Men den här mamman hon var 

tvungen att göra det. Jag menar bilden visade huggtänder, förstår du vad jag menar. En 

hade ritat sin pappa med två huvuden. Ett glatt och snällt och ett med horn som en redig 

jävla demon och jag menar som förälder skall du lämna ditt barn…” (3) 

 

Dessutom ifrågasätts pappans verkliga intresse av barnen. Det har framgått under 

intervjuerna att det inte alltid har funnits ett intresse av barnen förrän kvinnan vill 

separera. 

 

                                                
176 Eriksson (2003), Källström Carter (2004), Weinhall (1997)  
177 Weinhall (1997) 
178 Eriksson (2003) 
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”Ja och inte bara det utan just att behöva lämna barnen till någon som hon kanske vet att 

han kanske inte har haft något intresse av barnen. Inte något större engagemang, nog fan 

ska han ha gemensam vårdnad bara för då håller han kvar kontrollen också, mannen har 

ju också möjlighet att kontrollera kvinnan. ”(3) 

 

Här visar det sig hur svårt det är att ha en nyanserad bild av problemet mäns våld mot 

kvinnor. Det kräver mycket av socialarbetaren att skriva vårdnadsutredningar i de här 

ärendena. De måste förhålla sig till både mannen och kvinna och deras bilder av varandra 

skiljer sig oftast mycket ifrån varandras. Socialtjänsten blir inte inkopplad förrän 

separationen är ett faktum. De har sällan kännedom om de faktorer som ligger bakom 

separationen och den nu stundande vårdnadsutredningen. Kvinnorna talar sällan om att de 

har blivit slagna och när de väl gör det så finns risken att de anklagas för att göra det i 

syfte att vinna i en framtida vårdnadstvist.179 Bilden av kvinnan framträder tydligare i 

forskningen.180 Bilden av den våldsamme mannen är inte lika framträdande varför det är 

svårt för socialarbetaren att hantera problemet i förhållande till mannen. Den vältaliga 

mannen under vårdnadsutredningen kan vara svår att se som den mannen som misshandlar 

sin kvinna och eventuellt även sina barn. Det kan enligt Christie vara svårt att ta till sig att 

gärningsmannen är människa precis som vi själva, vilket kan leda till att vi hellre ser dem 

som psykiskt sjuka, psykopater och onda människor.181 Genom att ha en förenklad bild av 

den idealiska gärningsmannen kan socialarbetaren fortsätta utan att förändra sina 

tankestrukturer. Det krävs ingen förändring om bilden av pappan som monster som begår 

dåliga handlingar framhålls. Endast då behovet av att verkligen förstå är större än behovet 

av idealiska gärningsmän och offer kan vi ta till oss den kunskap som inte nödvändigtvis 

ger den bilden.182 Christie menar att vi måste försättas i en situation där vi kommer nära 

gärningsmannen, i det här fallet den våldutövande mannen. Vi behöver lära känna honom 

personligen för att inte komma undan det faktum att de våldsutövande männen i de flesta 

av sina relationer och egenskaper är som andra människor.183 Det här kan bli ett problem 

även för de drabbade kvinnorna. För männen kan inte ses som våldsamma mot kvinnorna 

                                                
179 Det rådande rättsläget visar dock att kvinnorna inte vinner gehör i rätten trots att det finns en dom där mannen 
är dömd för grov kvinnofridskränkning se Boqvist (2002)  
180 Eliasson(1997), Holmberg, Smirthwaite, Nilsson(2005), Hydén (1995), Lundgren, Heimer, Westerstrand, 
Kalliokoski (2001), Widding Hedin (1997) 
181 Åkerström & Sahlin (red.),(2001)  
182 Ibid.  
183 Ibid.  
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när de i övrigt är trevliga samhällsmedborgare vilket gör att varken männen eller 

kvinnorna får adekvat hjälp. 

 

5.1.6 För vem är handlingsplanerna viktiga? 

Det finns upprättade handlingsplaner på tre av fyra kommuner. En handlingsplan har 

länsstyrelsen tagit fram som gäller sjukvården, socialtjänsten, polisen, 

åklagarmyndigheten, tingsrätten, kriminalvården, frivilligorganisationer och länsstyrelsen. 

De som har handlingsplaner anser att det är ett viktigt dokument men det råder enligt min 

tolkning olika åsikter för vem de är viktiga.  

  

”Det står precis hur man skall agera i kontakten och vad man skall göra. Jättebra om 

man kommer nyutexaminerad och inte vet så mycket. Sen när man har jobbat som jag i 

tjugo år så tittar man kanske inte i den. Man åker bara hem och vet vad man skall göra 

ändå” (2)  

 

I en annan kommun ansåg man att det var ett levande dokument som hela tiden behöver 

förändras och förbättras. Där alla inom organisationen måste vara delaktiga i 

diskussionerna. I den kommunen avsatte man med jämna mellanrum ca tre timmar för att 

se en film (Vexator) och tid för att diskutera de olika frågor som dök upp.  

 

”Jag menar, jag måste ju ha med mig alla om vi ska jobba utifrån den här modellen vi 

beskriver att vi ska jobba utifrån. Så att det inte bara blir en pappersprodukt utan det blir 

ett levande dokument som alla har här. Ja och har man lyft frågan måste man ju ha någon 

slags beredskap för det svaret man får. Vill man inte ta det så ställer man ju inte frågan. 

Jag måste ju vara en god mottagare av det jag får. Det är ju det som är att vara en bra 

socialarbetare egentligen att kunna hantera det.” (3) 

 

Det visar sig här om vi tittar närmare på citaten från informant 2 att det som sker snarare 

bygger på lösningar på gamla problem snarare än de som är för handen idag. Det finns 

med andra ord inga direkta samband mellan den information individen får till sig och 

hennes beteende utan informationen selekteras eller anses dessvärre inte ens behövas.184 

Det visar sig om vi jämför med informant 3 att verkligheten ter sig olika för olika personer 

                                                
184 Hellgren & Löwstedt (1997) 
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även om de får samma information och arbetar i samma typ av organisation. Den är en 

produkt av individen och är relativ till dennes erfarenhet, kunskap o.s.v., med andra ord 

beroende av individens kognitiva struktur.185 Samtliga socialarbetare i studien har fått 

länsstyrelsens handlingsplan men de har inte tagit den till sig på samma sätt och värderar 

den inte heller kunskapsmässigt på samma sätt. Om handlingsplanen inte har någon som 

helst betydelse för vissa socialsekreterare så visar det att organisationens medlemmar är 

med och påverkar förändringsförmågan. Det gör att det som sker i organisationen i vissa 

fall sker utan närmare eftertanke. Utan eftertanke kan inte handlingen förändras som i sin 

tur leder till att tanken inte kan förändras för handlingen förändras inte.186 I det ena fallet 

är alla organisationens medlemmar med i diskussionerna kring mäns våld mot kvinnor. 

Där bidrar filmvisning och samtal till eftertanke, vilket har resulterat i en föränderlig 

handlingsplan och ett förändrat förhållningssätt till dessa frågor på samtliga enheter. 

 

5.1.7 Tycker socialarbetaren själv att detta är en viktig fråga och i så fall varför? 

Det är ingen socialtjänst som har en speciell enhet för våld mot kvinnor eller våld i 

allmänhet likt den indelning man har när det gäller missbruk. Det visade sig att det snarare 

var de som var intresserade av frågan som tog den på sitt ansvar.  

 

” Vi gör det allihop fast eftersom jag jobbar med familjerätt så tar jag nog en del av det. 

Jag tycker det är intressant. För det är ju så att vi tar det vi tycker vi är duktiga på, det 

vill vi jobba med.” (2) 

 

Det fanns även de som kände att de fick ta på sig områden bara för att andra ansåg att de 

var duktiga på exempelvis missbruk. Fast själva skulle de helst vilja jobba med barn och 

familjeärenden. Någon kunde känna att det var bara för att ingen annan ville ha missbruk 

på sitt bord exempelvis så därför sa de att de inte var lika duktiga på det. 

  

” Mina arbetskamrater tycker att jag är så duktig på missbruk så då får jag ta de 

ärendena. Jag skulle gärna vilja göra något annat också. Inte bara det för jag tror att jag 

skulle vara bra på andra områden också om jag bara fick chansen.” (4)  

 

                                                
185 Hellgren & Löwstedt (1997) 
186 Ibid. 
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På den socialtjänsten där man hade delat upp det i enheter kunde det hända att andra 

enheter ville föra över ärenden som egentligen tillhörde dem bara för att det handlade om 

våld. De ansåg att socialsekreteraren som arbetade med missbruk var så insatt i de här 

ärendena. Enligt densamme så ville hon inte att det skulle vara så utan alla skulle ta sig an 

de här ärendena om de hamnade på deras bord. Däremot kunde hon känna att hon inte 

ville bli glömd när det handlade om att driva frågan i stort vidare inom organisationen 

eller i intervjuer likt den som utfördes i denna studien. 

 

Det skilde sig dock åt vilket fokus man hade när man intresserade sig för frågan. För en 

informant var det inte självklart att det var kvinnan som skulle ha hjälp utan att det lika 

gärna kunde vara mannen. Det man dock var eniga om var att barnen inte skulle behöva 

bevittna våld eller utsättas för våld.  För två av socialsekreterarna tolkade jag det som om 

det var ett starkt personligt intresse bakom valet att jobba med mäns våld mot kvinnor, 

även om det kanske inte i bägge fallen var lika tydligt varför. 

  

”Jag blev intresserad av detta för femton år sedan någonting. Det berodde på att jag hade 

en arbetskamrat som träffade världens charmigaste man, jättetrevlig man. Hon blev 

störtkär. Han kom upp på jobbet med en tårta och satt i fikarummet. En jättetrevlig man 

på alla sätt och vis. De fick barn och hon blev mer och mer tyst mer och mer ihopsjunken 

(…) Det slutade med att hon lever inte idag. Innan hade jag aldrig träffat en misshandlad 

kvinna. Då började jag tänka, vi jobbade med denna kvinna i flera år. Ingen såg, ingen 

hörde, ingen observerade, ingen ställde ju frågan. Varför i hellskotta frågade vi inte 

varför hon gick med polojumpers och långärmat när det är trettio grader varmt ute?” (1) 

 

Det var inte heller alla som tyckte att det här var den viktigaste frågan. Utan att alla frågor 

som socialtjänsten hamnar inför är minst lika viktiga. Ett av problemen som lyftes fram 

hos flera socialsekreterare var just den frågan om vad man skall prioritera. 

  

”Om vi väljer att prioritera misshandlade kvinnor måste vi ju prioritera bort något annat. 

Vad är det som säger att det ärendet inte är minst lika viktigt?” (4)  
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Tidigare forskning har visat att bristande resurser är en anledning till att det är svårt att 

prioritera mäns våld mot kvinnor.187 Det belyses här att det är en svår prioriteringsfråga 

när resurserna inte räcker till för någon klientgrupp. Samtidigt visar informanterna att det 

kan drabba vilken typ av kvinna som helst och att det är svårt att se att den där trevliga 

mannen verkligen kan vara en man som slår. Dessutom lyfter en socialsekreterare upp 

problemet att det inte bara är kvinnorna och barnen som behöver hjälp. Precis som 

Eliasson kommer fram till så kan och bör männen få hjälp.188 

 

5.2 Hur hanteras mäns våld mot kvinnor i praktiken? 

5.2.1 Vilka inkörsportar finns det till socialtjänsten? 

Mäns våld mot kvinnor blir aktuellt via socialtjänsten antingen via vårdnadsutredningar, 

omgivningsutredningar, polisutredningar eller då någon anmält missförhållanden med 

barnen. Det är ytterst sällan som klienten blir aktuell bara för att få hjälp med att få slut på 

våldet. Det är ofta barnen som är inkörsporten till socialtjänsten. 

 

”Det kan ju vara mannen som ringer och säger att jag får inte träffa mitt barn och hon är 

så Kokko och hon gör si och så. Sen när man börjar nysta i det så är det en sån här 

familj. Det kan lika gärna vara mannen för det finns många män som är missnöjda med 

sitt umgänge och ber oss om hjälp.” (2) 

 

Det visar sig att det inte händer att mannen ringer för att få hjälp med att han är aggressiv 

mot sin respektive utan om han hör av sig så gäller det umgängesproblem med barnen.  

 

”Nej aldrig, det ringer de inte och säger utan de ringer och säger att min före detta är så 

elak. Hon har lämnat mig och nu får jag inte träffa barnen. Så är det ju då va, det finns ju 

ingen man som ringer och säger att han har varit otrevlig mot sin fru.” (2)  

 

En av informanterna arbetar med missbruk så i hennes fall är det i princip de vuxna som 

först blir aktuella hos henne. Dock inte ovanligt att hon blir ombedd att hjälpa till i andra 

ärenden som kommer via barn och ungdomssekreterare. Det är inte alltid som det står 

öppet att det är fråga om misshandel. Den som söker hjälp kanske gör det i första hand för 

sitt missbruk eller för att få ekonomiskt bistånd. I de få fall som mannen tar kontakt med 

                                                
187 SOU 2004:121 
188 Eliasson (2000) 



 53 

socialtjänsten gör han det för att klaga på kvinnan och det är en vanlig strategi hos 

männen som misshandlar sina kvinnor. Det finns de som försöker hävda att hon är 

psykiskt sjuk och att hon är kontrollerande och att hon slår honom. Enligt Nils Christie är 

det viktigt att offret är svagt för att vara det idealiska offret. Här gör mannen allt för att 

måla upp en bild av att det är han som är den svaga och utsatta och att hon har makten att 

ta barnen ifrån honom vilket sen gör det svårare att se honom som den idealiska 

gärningsmannen. 189 

 

5.2.2 Vad händer med de klienterna som blir aktuella via socialtjänsten? 

Tidigare har det framgått att det ofta är barnen som är inkörsporten till socialtjänsten, 

oavsett om det är mannen, kvinnan eller barnen som först blir aktuella. Det har framgått 

av intervjuerna att en polisanmälan som inkommit till socialtjänsten och som innefattar att 

barn utsatts för våld eller bevittnat våld omedelbart skall utredas. Handlingsplaner visar 

dock att det inte bör ske i det akuta skedet för att inte skrämma bort kvinnorna från 

socialtjänsten.190 I de fall det inte finns en polisanmälan försöker socialtjänsten övertala 

kvinnan att anmäla mannen. 

 

”Vi försöker alltid få kvinnan att polisanmäla. Är det så att de har slagit på barnen och vi 

får veta det, då gör vi en polisanmälan. Det är liksom inget att tveka på. Vi fattar beslut 

om att vi måste göra en polisanmälan men vi måste dra ärendet för vår socialchef. Det är 

han som fattar det officiella beslutet. Vi har jobbat upp ett samarbete med polisen och vi 

har vissa poliser som vi brukar ringa och prata med.” (1)  

 

Det sker inte per automatik att socialtjänsten gör en polisanmälan om inte kvinnan väljer 

att göra det. Någon socialsekreterare uppgav att de kunde göra det om hon inte ville och 

då speciellt om barnen blir slagna. 

 

”Jo om barnen blir slagna då gör vi en polisanmälan. Vi gör en menprövning först, vad 

som är bäst för barnet. Sen gör vi en polisanmälan oavsett vad pappa och mamma säger. 

Det gäller när barnen blivit misshandlade. Men när det gäller kvinnan så måste man ju 

prata med henne. Är det så att man ser att hon blir jätteslagen och hon vägrar då kan 

man ju ändå göra en polisanmälan. Man försöker ju få henne att medverka först.” (2)  

                                                
189 Åkerström & Sahlin (red.),(2001) enligt Christie 
190 Jag har här valt att inte ta upp vilken handlingsplan det är för det skulle avslöja vilket län jag har varit i. 
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Några av socialarbetarna uppger att de kan polisanmäla våldet om inte kvinnan gör det, 

speciellt om det finns barn inblandade. Tyvärr visar det sig att dessa uttalanden sällan 

leder till aktiv handling. Enligt Brottsförebyggande rådet är det mycket sällsynt att 

socialtjänsten gör en anmälan mot mannen vid våld mot barn. Ännu ovanligare när barn 

bevittnat våld och näst intill aldrig när det endast är en vuxen kvinna som utsätts för 

våld.191 Det blir problematiskt när socialarbetarna ger en bild av en lösning på ett problem 

som sällan genomförs i praktiken. Det finns en risk att dessa föreställningar sprider sig 

som ringar på vattnet och delas med andra i arbetsgruppen, vilket till slut kan leda till att 

de betraktas som objektivt existerande. Därmed kan de påverka det organisatoriska 

handlandet eller i det här fallet det obefintliga handlandet.192  

 

Möjligheten att hjälpa påverkar till viss del hur mycket hjälp som erbjuds. Det är inte 

möjligt att hjälpa en person som inte vill ta emot hjälp menar socialarbetarna. 

Resonemangen påminner här om hur socialtjänsten tänker när det gäller missbrukare som 

inte är motiverade att sluta med droger. 

  

”Ja hur mycket hjälp de vill ta emot helt enkelt. Någonstans måste man även ta ett eget 

ansvar och vilja någonting. Det hjälper inte hur mycket man vill, på vilken nivå de än må 

vara, om de själva inte vill.” (1)  

 

Det är inte alla socialsekreterare som anser att det är av vikt att klienten tar emot hjälpen 

för att den skall erbjudas. Några socialsekreterare menade att det viktiga var att de hade 

fått tala om att de fanns. Tids nog när klienten var mogen så visste de vart de skulle vända 

sig. Ett annat problem är hur socialtjänsten hanterar det faktum att kvinnan inte vill 

polisanmäla eller lämna sin man och det finns barn med i bilden.  

 

” Då pratar vi ju med kvinnan ensam och försöker få henne att, ja göra en anmälan. Vi 

erbjuder oss att följa med och göra en anmälan. Vi kan ringa till polisen och göra en 

anmälan åt henne men hon måste ju ändå höras sen. Om det då finns barn med så 
                                                
191 se exempelvis BRÅ rapport 2002:14 som visar att det är målsäganden i 80 och 78 % av fallen under åren 
1990-1991 och året 1998 familjemedlem i 4 och 5 % av fallen under samma år som polisanmält mäns våld. Vän 
eller bekant i 1 och 3 % av fallen, granne i 5 och 4 % av fallen och hälso- och sjukvård eller socialtjänst i 2 och 1 
% av fallen och slutligen polis i 4 och 6 % av fallen under samma år som anmält mäns våld. BRÅ Rapport 
2000:11 visar också att det är kvinnan själv i huvudsak som ringer till polisen.  
192 Hellgen & Löwstedt (1997)  
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diskuterar man ju om hon har funderat på att lämna mannen för att ge barnen skydd. Är 

barnen slagna, då måste hon ju lämna sin man annars omhändertar vi barnet.” (2)  

 

Tidigare nämndes att det står i länets handlingsplan att man skall vänta med att öppna en 

utredning för att inte skrämma bort kvinnorna som blir slagna. Under intervjun framkom 

det att denna handlingsplan inte hade implementerats på alla socialtjänster som var 

aktuella i studien. I princip var det bara en av fyra kommuner som hade tagit upp den 

rekommendationen i sin egen handlingsplan. 

 

”Finns det barn räcker det med att vi får in misstankar om att det här barnet far illa då 

startar man ju en utredning direkt. Vad gäller kvinnan måste hon själv komma och säga 

att hon vill ha hjälp, likadant vad gäller mannen då egentligen. Finns det barn med så 

startar vi en utredning direkt.” (2)  

 

Den kommunen som inte har den inställningen utan tvärtom avvaktar utredning. Som 

uttryckligen skriver det i sin handlingsplan att i det akuta skedet skall ingen utredning på 

barnen öppnas. De menar att det är av yttersta vikt för det är en av de största 

anledningarna till att kvinnorna inte vågar ta kontakt med socialtjänsten. 

 

”Fortfarande står vi inte i det här att vi nödvändigtvis måste öppna en utredning eller ett 

ärende. Utan man skall kunna få den här hjälpen utan att det känns hotfullt. Det är det vi 

vill uppnå, att det inte skall kännas hotfullt. Vi vet att kvinnor som har barn tycker att det 

är jättejobbigt att söka hjälp hos socialtjänsten. De är rädda för barnavårdsutredningar. 

(…) Det kan ha varit ett jäkla kaos i hemmet men när de kommer ser vi till att de 

får…åtminstone att de kan känna att det finns hjälp. Alla tar inte emot. En del kommer, 

vill ha någon att prata med. De går hem igen sen tar det ett tag å då kommer de tillbaka. 

De vet att vi finns och att de inte är lämnade åt sitt öde.” (3)  

 

Det är med andra ord olika hur man ser på det faktum att kvinnan inte klarar att lämna sin 

man och att hon inte orkar stå fast vid sin kontakt med socialtjänsten. Det är ändå så att 

om våldet fortsätter och barnen inte kan skyddas på något annat sätt, ja då säger samma 

informant som ovan att; 
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”Om det är en familjesituation där man upplever att barnen om och om igen får bevittna 

det här våldet. Vi vet att det inte är särskilt bra för barnen och då behöver de ju en vuxen 

människas skydd. Alltså barnen kan ju inte bestämma hur deras liv skall se ut. Utan de få 

ju ta det liv som föräldrarna väljer åt dem då. Och det är klart är det polisingripanden, 

det händer om och om igen, och det inte finns en kraft hos någon av föräldrarna att göra 

en förändring. Då är det ju klart att då lyfter man ju frågan. Det är ju en situation som är 

sårbar för barnen.”(3) 

 

Här ser vi att det blir extra svårt att definiera barnet som ett idealiskt offer för det skulle 

kräva ett förändrat sätt att ta hand om de här ärendena än det vi ser idag. Det som gör det 

extra problematiskt är att både kvinnan och barnet är offer. Väljer man att skydda barnet 

utan att mamman är med på det så gör man det vuxna offret lidande en gång till. Nils 

Christie tar upp barnmisshandel och hustrumisshandel som två områden där det är särskilt 

svårt att definiera någon som offer.193 Det blir extra svårt här eftersom det är föräldrarna 

som kan göras ansvariga för att barnet blir ett offer. Det borde egentligen bli lättare i ett 

annat avseende eftersom det inte går att lägga något ansvar på barnet själv. Föräldrar skall 

i normala fall vara goda och omhändertagande och det kan vara svårt att se föräldern som 

någon som är ond. Däremot kan man lätt se att den vuxne är större och starkare än barnet 

och att barnet inte kan klandras för att vara där. Lika lite som det kan klandras för vad det 

gör. Det som gör det svårt är med andra ord att gärningsmannen inte är okänd och att 

gärningsmannen har en personlig relation till offret. En annan del i svårigheten med barn 

som blir misshandlade eller bevittnar våld är att de inte är tillräckligt mäktiga för att göra 

sitt fall uppmärksammat. Att framgångsrikt kräva status som ett idealiskt offer.194 Barnen 

är i regel så lojala mot sina föräldrar att de inte ens uppger för någon vad de har varit med 

om.195 

 

Kommunerna har valt olika vägar och det är inte alla kommuner som självklart tror på 

kvinnorna när de säger att de har blivit slagna. I samma stund finns det kommuner som 

helt och fullt väljer att tro på kvinnans ord. Dessutom väljer desamma att inte lägga vikt 

vid kvinnans ryggsäck. Slutligen får det enligt dessa socialsekreterare ta den tid det kräver 

för att kvinnan ska känna sig trygg i sin kontakt med socialtjänsten. 

                                                
193Åkerström & Sahlin (red) (2001) 
194 Ibid. enligt Christie 
195 Erikson Maria (2003)   
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”Den vägen vi har valt, ja menar det är ju väldigt lätt för oss att gå in och titta i ett 

socialregister det kan vi göra men det gör inte jag. Absolut inte utan jag väljer att tro på 

kvinnan och inte ifrågasätta. Kommer man hit så är det ofta ett stort steg och då skall man 

inte bli ifrågasatt. Man skall inte behöva lämna det här stället med en rekvisition på mat 

där det står ej öl på. Så har det sett ut. De ska inte per automatik gå upp till familjecenter 

om det finns barn. Utan man skall låta det ta tid och låta kvinnan landa i och känna att 

man har kommit ifrån. Sen får man plocka på, kanske om det behövs, ett långsiktigt 

ekonomiskt bistånd. Jo men javisst då får vi hjälpa till att kontakta ekonomienheten. Har 

barnen bevittnat våld ja det är klart att de måste få någon att prata med, barnen måste få 

hjälp.”(3) 

 

Det är inte alla socialarbetare som väljer att förbehållslöst lita på det kvinnan säger, vilket 

även belysts tidigare. Det finns kommuner i studien där det skiljer sig åt vilken 

socialsekreterare kvinnan hamnar hos. 

  

”Mina kvinnliga kollegor rusar iväg alldeles för snabbt om en kvinna säger att hon blivit 

misshandlad. Det är ju inte säkert att det är så, för det finns kvinnor som har mer makt än 

männen.” (4) 

 

Att kvinnan har mer makt än mannen enligt den här informanten tycks leda till att hon inte 

är lika trovärdig som offer. Tidigare har jag nämnt att Christie menar att hustrumisshandel 

är ett av de svåraste fallen när det gäller att den drabbade skall uppnå legitim status som 

offer. 196 Några av de krav som Christie ställer upp är att kvinnan skall vara svag och 

mannen stor och ond. Om informanten nu kan hävda att kvinnan har mer makt än mannen 

då blir hon ju inte trovärdig som offer. Ett idealisk offer behöver och skapar idealiska 

gärningsmän och ju mer idealisk gärningsman desto mer idealiskt offer197 En man som 

själv kan betraktas som ett offer blir inte en idealisk gärningsman precis som kvinnan som 

kan betraktas som gärningsman blir ett dåligt offer.198 I debatten handlar det alltså om att 

måla upp kvinnan som ond och provocerande och att hon har makt över mannen. Då blir 

inte mannen en lika tydlig förövare och allt ansvar kan därmed inte läggas på honom. 

                                                
196 Åkerström & Sahlin (red) (2001)  
197 Ibid.   
198 Ibid.  
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5.2.3 Möjligheter och svårigheter att fokusera på männen. 

Det har framgått under intervjuerna att det inte är männen som kommer till socialtjänsten 

förutom när det gäller kontakt vid umgängesrätt och vårdnad. Även om männen skulle 

vilja ha hjälp är det inte säkert att socialarbetaren vet att det finns en mansjour eller att de 

tror på att det går att hjälpa männen. 

  

”Ja vissa forskare har ju förklarat de, alltså som om det är en sjukdom. Nu tror inte jag 

på en sjukdom. Det är jag som inte gör det. För att är det en sjukdom så kan man alltid 

behandla. En sjukdom kan man alltid bli kvitt ifrån. Dessa män som har denna tendens är 

mycket svåra för de brukar inte släppa kontrollen eller makten. ” (1)  

 

Även om inte alla ansåg att mannen var obotlig kunde det visa sig att det kunde vara svårt 

för mannen att få hjälp. Det visade sig att även mannens förhållningssätt påverkade om det 

var möjligt att hjälpa honom.  

 

”Det finns ju män som är rätt så aggressiva och blir de det mot oss också då är det ju rätt 

svårt. Då kan vi inte hjälpa dem för vi når ju inte fram. Jag menar kasta på luren när man 

ringer. Om de bara skriker och är förbannade så kan vi inte bara sitta och ta det, då blir 

det ganska svårt att hjälpa den mannen.” (2)  

 

Det framgick att inte samma krav fanns på kvinnorna och barnen. Det fanns en större 

acceptans för det faktum att kvinnan eller barnet visade aggression. I kvinnans fall kunde 

aggressivitet förklaras med att hon kände oro för barnen och deras framtid. 

  

”Fast det tycker ju jag är helt naturligt. Oro för barnen, oro för framtiden. (…) Oavsett 

hur barnen beter sig, om de skriker och spottar, så måste vi ju hjälpa dem det är vårt 

ansvar.” (2)  

 

Det faktum att mannens beteende väcker andra känslor hos socialarbetarna gör att männen 

kan känna att de hamnar utanför systemet och inte kan få hjälp även om de önskar enligt 

socialarbetarna. En känsla som blivit stark under de intervjuer som gjorts i den här studien 

är att fokus ligger på att hjälpa framförallt barnen. Därefter kvinnan och i sista hand 
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hamnar fokus på mannen och då i regel inte i socialtjänstens regi utan han hänvisas då till 

öppen psykmottagning. 

  

”Ja männen är mer utsatta på så sätt. Det säger de ofta när de ringer hit att det finns ju 

inget för oss vi är utkastade ur samhället. Så tror jag att många kan känna det. De känner 

ju ofta att vi tar barnens och kvinnornas parti.” (2) 

 

En annan informant blev mycket upprörd över att det låg så mycket fokus på mannens 

ansvar för våldet. Han menade att det var många fall där kvinnan provocerade fram våldet. 

Det leder oss in på relationsperspektivet som förvisso inte påstår att det är kvinnan som 

provocerar mannen att slå men som menar att det är två som deltar i våldet. Hon är 

möjliggörare för att hon inte går och hon har makten när våldet har utövats genom att inte 

ta tillbaka mannen.199 Samme informant menar att det är mycket märkligt att kvinnan inte 

lämnar mannen. Informanten kunde inte förstå hur kvinnan kunde stanna hos en man som 

var våldsam.  Han menade att kvinnor som kom till socialtjänsten och bad om hjälp ljög 

om våld i relationen för att vinna fördelar hos socialtjänsten. Dessutom ansåg denne 

informant att det var vanligt att kvinnor brukade våld mot män och att det allt som oftast 

var så att kvinnor hade mer makt än deras män. På denna punkt är socialarbetarna väldigt 

oense och för att visa på skillnader citerar jag; 

 

”Okej där finns ju även våldsamma kvinnor men det är mycket få procent.”(1) 

 

 Samma informant påpekade att;  

 

”Det inte är relationsbundet för mannen går från kvinna till kvinna och han slår varje 

kvinna, men däremot tidsperioden från eller till första slaget den skiftar.” ( 1) 

 

Statistiken visar att männen i 70-80 procent av fallen återfaller i våld även med den nya 

kvinnan medan endast några procent av kvinnorna faller offer för en ny man som är 

våldsamma mot dem.200 Här visar det sig att den informant som hävdar att kvinnorna 

ljuger om att de har blivit utsatta för våld även hävdar att de gång på gång väljer fel män 

som slår dem.  

                                                
199 Hydén (1995) 
200 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
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Under intervjun fick varje socialsekreterare frågan om det finns hjälp för mannen i 

kommunen. Det varierade om det fanns eller inte och då det fanns något var det ideella 

mansjouren eller öppenpsykiatrin. Vid en av socialtjänsterna erbjuder man parsamtal och 

där kan det enligt informanten hända att mannen erkänner att han har varit våldsam. 

  

”Ja alltså tillslut kan det ju vara så. För om man har dem i parsamtal, så blir det ju så att 

han måste erkänna det annars kan vi inte gå vidare” (2) 

 

Trots att forskare avråder från att använda parsamtal när det har förekommit våld så 

används det fortfarande i en av kommunerna.201 De hänvisade paren till 

familjerådgivningen eller erbjöd dem parsamtal i socialtjänstens regi. De övriga tre 

hänvisade männen till öppenpsykiatrin eller mansjouren, vilket även fanns i den ovan 

nämnda kommunen som tredje alternativ för männen. 

 

”Ja då får man ju söka sig en egen kontakt och då blir det inom psykvården eller något 

sånt. Jag kan ju vara en medlare mellan dem och träffa mannen för sig och kvinnan för 

sig. Höra vad det är för problem och försöka få fram en enighet utan att de träffas.” (2)  

 

Det finns dock något enstaka fall där mannen söker upp socialtjänsten för att få hjälp. Där 

hjälpen som erbjöds visade sig inte ha utnyttjats utan mannen kom tillbaka i ett annat 

ärende och då kände inte socialsekreteraren så motiverad att hjälpa honom. 

  

” Jag har haft ett par en gång där han också söker hjälp, utifrån att det var att de drack 

tillsammans som det här hände. Då lotsade jag honom vidare och det var innan vi hade 

den här strukturen som vi har idag. Jag lotsade honom vidare till vuxenpsykiatrin och så 

jobbade vi med kvinnan. Sen kom den mannen tillbaka i ett annat förhållande och samma 

sak upprepades och då kände jag mig inte så välvilligt inställd till det hela. En gång till 

men hej och hallå vad ringer du hit och gråter för. Nej så sa jag ju inte men det känns ju 

så någonstans inne i hjärtat om man skall vara ärlig.” (3)  

 

                                                
201 SOU 2004:121   
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Det som är lite uppseendeväckande i den här frågan om mannen upprepar sitt våldsamma 

beteende är att en informant var helt inriktad på att det var kvinnorna som hela tiden valde 

våldsamma män. Detta trots att, som jag nämnt tidigare, statistiken visar att det är ovanligt 

att kvinnorna väljer likadana män. Informanten har så att säga satt upp en implicit teori 

som han använder för att tolka det faktum att våldet fortskrider och den styr hans 

handlingar och dessa teorier har blivit så stabila att han inte tar till sig de bevis som 

styrker att tankestrukturen är felaktig. Här sker det hos en individ men det kan likaväl ske 

på grupp- och organisationsnivå.202 Det finns statistiska resultat som visar att det i 

huvudsak är män som är våldsamma i nära relationer.203 Att kvinnor inte klarar att gå på 

grund av att de sakta men säkert normaliserar det som händer och slutligen är det inte så 

att det är kvinnan som uppsöker en likadan man utan det är i huvudsak männen som 

återfaller i våldsamheter i nästa relation.204 Även den första informanten uppvisar en teori 

om att dessa män inte kan vara sjuka för sjukdomar går att bota vilket innebär att dessa 

män är obotliga. Detta trots att flera rapporter från manscentrum visar att man lyckas 

mycket bra med att hjälpa männen att hitta andra strategier än att ta till våld.205 Inte heller 

informant nummer två klarar sig undan i det här fallet för i hennes kommun erbjuder man 

parsamtal trots att forskningen idag visar att det är förödande för den drabbade kvinnan att 

medverka i parsamtal. Studier visar att vi tyvärr söker efter information som stödjer vår 

uppfattning istället för att vi uppsöker information som säger något annat än det vi redan 

tror på.206 

 

5.2.4 Har kvinnan ett ansvar för våldet? 

Tidigare har vi analyserat mannens ansvar för våldet och vi går nu över och ser på 

kvinnans eventuella ansvar för våldet. Det råder inte enighet bland socialsekreterarna 

huruvida kvinnan kan göras ansvarig för våldet eller inte. 

 

” Nej det kan det ju inte, det finns ju de som säger att hon provocerade honom. Det tycker 

jag att oavsett hur mycket en kvinna provocerar en man så är det han som går över 

gränsen och det är han som har ansvaret för det. Jag köper inte att kvinnan provocerar 

                                                
202 Hellgren & Löwstedt (1997) 
203 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski (2001) 
204 Ibid. 
205 Eliasson (2000) 
206 Hellgren & Löwstedt (1997)  
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utan det är den som slår som har ansvaret. Hon har ansvar att se till att det inte händer 

igen och kan inte hon stoppa honom då får hon ju flytta.” (2)  

 

Min tolkning resulterar i att socialsekreteraren har ett individualperspektiv när det gäller 

mannen eftersom våldet inte är tillåtet. När det gäller kvinnan så rör det sig om ett 

relationsperspektiv där kvinnan har makt att få slut på våldet genom att gå.207 Det visade 

sig dock att det inte var så enkelt för kvinnan att gå ifrån mannen och att det fanns 

förmildrande omständigheter till att hon inte klarade av att lämna mannen. Mannen kunde 

inte helt beskrivas som den onde vilket gjorde att kvinnan fick svårare att lämna honom. 

Kvinnan hade en tendens att tro att det inte skulle hända igen så fort hon kommit in i 

förlåtandefasen. 

  

”Situationer kan vara hur invecklade som helst. Det är ju så här att mellan slagen så är ju 

männen hur goa som helst och visar jättemycket kärlek och gud nu ska det aldrig hända 

igen.” (2)  

 

Det faktum att det fanns barn inblandade gjorde inte så stor skillnad enligt 

socialsekreteraren men precis som i en vanlig relation finns det en stark kärlek till 

motparten som inte kan bortses ifrån. Slutsatsen är dock att det ligger ett ansvar på 

kvinnan att få slut på våldet. 

 

”Ja det är ju mina värderingar, man kan ju inte hålla ihop ett förhållande för barnens 

skull. Det är ju så här att det finns kärlek där också och även om man har blivit slagen så 

älskar man sin man dessimellan. Så det är jättesvårt att säga att det är hennes ansvar att 

gå. (…) Något slags ansvar känner man ändå att de har.” (2) 

 

Ansvaret för att barnen bevittnar våld verkar enligt tre av socialsekreterarna ligga på 

kvinnan i slutänden även om de inledningsvis menar att bägge föräldrarna har ett ansvar. 

  

”Båda föräldrarna i och med att första slaget medför ett ansvar för om det upprepas eller 

inte. Kvinnans ansvar är att se till att det inte upprepas. Är det enda möjligheten att hon 

                                                
207 Eliasson  (1997), Hydén (1995) 
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lämnar mannen då kan hon inte vara kvar hos honom, om hon inte kan stoppa det på 

något annat sätt. De går och pratar eller.” (2) 

 

De började med att det var bägges ansvar men tryckte på att det var kvinnan som skulle gå 

och få slut på våldet. Inte att det var mannen som hade ett ansvar för att få slut på våldet. 

Det har inte någon gång under intervjuerna kommit upp att det är mannen som skall lämna 

kvinnan åtminstone för barnens skull. Det är kvinnan som framställs som den 

ansvarstagande och därigenom den som är kapabel att göra något åt saken. Att mannen 

genom att han inte nämns i dessa sammanhang framställs som den O-kapabla. Han är bara 

ansvarig för att han slår men han har inte ansvar för att se till att få slut på våldet och de 

skador som blir för kvinnan och framförallt barnen. Här är det tydligt att socialarbetarna 

underskattar situationens påverkan och att de tillskriver kvinnan ansvar trots att hon har 

små möjligheter att påverka det som sker. Här ges individförklaringar till att våldet inte tar 

slut trots att individen i det här fallet kvinnan handlar i en starkt styrd situation.208 

Dessutom finns det en stor risk att observatören tillskriver aktören, i det här fallet kvinnan, 

större ansvar för händelsen ju mer allvarlig händelsen är. Det blir här en felaktig slutsats 

som blir gällande för att socialarbetaren tyvärr precis som i så många andra fall endast 

betraktar en bråkdel av den komplexitet som är karaktäristisk för alla sociala 

sammanhang.209 

 

5.2.5 Har socialtjänsten ett ansvar för att våldet inte skall fortsätta? 

Socialtjänsten har ett ansvar för att mäns våld mot kvinnor inte skall fortgå. Det är 

socialsekreterarna eniga om. Däremot råder det delade meningar om hur stort det ansvaret 

är och i vilken utsträckning. Kvinnans handlande eller med andra ord passivitet påverkar 

enligt vissa av informanterna det faktum att socialtjänsten har ett ansvar för att få slut på 

våldet. Det ansvar som trots allt ligger på socialtjänsten är att informera om de möjligheter 

till hjälp som finns. I övrigt är det stor del av ansvaret som läggs på kvinnan.  

 

”Hur stort ansvar har vi om vi får veta att en kvinna blir slagen av sin man och hon väljer 

att gå härifrån hem till honom? Hur stort ansvar har vi då om hon blir slagen igen? Det 

är klart att vi har lite ansvar där också. Vårt ansvar är ju att försöka få kvinnan, att vi kan 

ju aldrig säga att vi omhändertar dig om du inte lämnar din man det kan vi ju aldrig säga. 

                                                
208 Hellgren & Löwstedt (1997)  
209 Ibid.  
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Vi kan ju försöka övertala henne och säga att vi har en akutlägenhet. Du kan få bo där 

och vi talar inte om att du finns där. Försöker hjälpa och skydda henne på alla möjlig 

sätt, köra henne till kvinnojouren. Om hon ändå väljer att gå hem så vet jag inte hur 

mycket ansvar man har, usch man känner ju jättemycket oro då. Hon är ju en vuxen 

människa liksom myndig och så va. Vårt ansvar är att visa henne alla möjligheter som 

finns.” (2)  

 

Ansvaret för att bryta våldet blir ännu påtagligare om det finns barn med i bilden. Det 

finns även de socialsekreterare som hotar kvinnan att de skall omhänderta barnen om hon 

inte lämnar mannen. Här används barnen som ett maktmedel för att påverka kvinnan. 

Dock inte för att påverka mannen utan han nämns inte i sammanhanget överhuvudtaget. 

  

”Ja då har vi ett ansvar, för om hon berättar att han slår både barnen och henne. Då kan 

vi säga att om du inte tar barnen och åker till kvinnojouren då omhändertar vi barnen så 

får du gå hem ensam. Då väljer de flesta kvinnorna att följa med sina barn. Det är ju ett 

tvång man har då va.”(2)’ 

 

På ett annat plan kunde socialsekreterarna medge att de hade ett ansvar för att hålla 

debatten vid liv. Det rörde sig inte om media utan mer i form av information på skolor och 

i föräldragrupper. Några av socialsekreterarna brukade vara ute och föreläsa om mäns våld 

mot kvinnor. Ingen av dem, som det framkom i intervjun i alla fall, medverkade i debatten 

om mäns våld mot kvinnor i tidskrifter eller dagstidningar.  

 

”Socialtjänsten kan vi ju vara med och prata om det i såna sammanhang. Vi kan tala om 

det när vi är ute på skolor och i föräldragrupper och så, det är vårt ansvar.  Men att föra 

det i media det är ju, det måste ju vara någon annans ansvar. Om vi för mycket debatt i 

media så skulle det ju vara svårt för kvinnor att vända sig till oss sen tänker jag. Eller ja, 

det skulle vara jättesvårt för oss att samarbeta med män. Vi måste ju ändå stå för den 

servicen och den hjälp vi kan ge. Vi får inte skada det förtroendet. Det finns ju andra 

organisationer som får föra det i media tänker jag” (2)   

 

Det blir här lite svårt att tolka uttalandet om att det skulle innebära svårigheter för 

socialsekreteraren att föra debatten i media. Det behöver inte innebära att 

socialsekreteraren tar parti för någon av klientgrupperna bara för att man gör sin röst hörd. 
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Om det inte är så att socialarbetaren vet med sig att det är på kvinnornas sida man skulle 

ställa sig om man gav uttryck för sin åsikt i de här frågorna. I sammanhanget är det värt att 

nämna att samtliga socialsekreterare ansåg att de var en och samma person, deras privata 

person och socialarbetaren, och att de använde sig själva som verktyg. Frågan uppkom då 

om de som privatpersoner kunde ha ett ansvar för våldet? Det kunde de men kanske inte i 

form av att de skulle skriva insändare och liknande för det kunde feltolkas av klienter 

menade någon av socialsekreterarna. 

 

”Ja som privatperson kan man säkert skriva insändare och så va. Men jag kan ju inte 

göra det som socialsekreterare tänker jag och underteckna. Det får dålig klang när folk 

skall möta mig.” (2) 

 

Det framkom i några av intervjuerna att det var allas och envars ansvar att arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor fortskrider. Ett problem som lyftes var att gemene man har en 

tendens att blunda för problemet med mäns våld mot kvinnor och det krävs civilkurage för 

att få ett slut på våldet. 

 

”Det tycker jag ligger på alla, förstår du hur jag menar. Att det är allas ansvar att våga 

se. Jag tror att det är många som tror sig veta eller vet alltså att det sker i familjer. Att 

man vågar ta telefonen och ringa och säga att det är ett jävla liv i lägenheten. Våga tala 

om att man tror att det kan pågå saker där som inte är bra.” (3) 

 

Det som efterfrågades av några av socialsekreterarna var civilkurage och det som de ansåg 

krävdes var attitydförändringar. Det fanns ett visst motstånd hos flertalet av 

socialarbetarna att gå ut och debattera och skriva om problemet mäns våld mot kvinnor 

vilket är problematiskt. Det har visat sig att ju mer medarbetaren tvingas till att formulera 

sig i tal eller skrift, desto rikare, komplexare och mer detaljerat blir problemet 

beskrivet.210 För att uppnå bättre kunskap om mäns våld mot kvinnor krävs det inte bara 

instruktioner, handlingsplaner och tydligt styrning från chefen. Utan snarare ett aktivt 

deltagande där människor själva kan ta ansvar för inlärning och uppnå meningsfull 

kunskap. För att bli en lärande organisation krävs det ett ifrågasättande och möjligheter att 

upphöra med existerande attityder och föreställningar på alla nivåer i organisationen.211 

                                                
210 Hellgren & Löwstedt (1997) 
211 Ibid. 
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5.2.6 Har det någon betydelse vilken typ av kvinna som är drabbad av våld? 

Det fanns punkter som socialarbetarna var eniga om och en av dem var att det rörde sig 

om alla samhällsgrupper. Att alla olika typer av människor kunde bli aktuella i ett 

kvinnofridsärende. Däremot lyfte informanterna upp olika grupper av kvinnor som hade 

svårare för att bli aktuella eller rättare sagt var svårare att upptäcka, samt att det fanns 

vissa typer av kvinnor som var svårare att hjälpa. 

   

”De fina kvinnorna anmälde inte för de hade för mycket status att förlora. De vill inte 

flytta ifrån sina fina hus och lämna sina fina bilar” (4)  

 

En annan grupp som nämndes var invandrarkvinnorna, speciellt de som inte har 

uppehållstillstånd i Sverige för de drabbas också men med den skillnaden att det blir 

mycket svårare att lösa. Här blev det viktigt att ändå erbjuda kvinnan hjälp. Det innebar 

frustration för socialsekreteraren att inte kunna hjälpa kvinnan som ofta var i en moment 

tjugotvå situation där hon, hur hon än valde att göra, skulle vara förloraren. 

 

”Jag menar vi kan se att det redan då var en icke hållbar situation men det hjälper ju inte 

henne för hon måste själv då få… Det är ett problem för har man då inte 

uppehållstillstånd i Sverige och är gift med en svensk man antingen så stannar du kvar 

och tar emot stryk eller så åker du hem. Det är ju här vi hamnar och ja menar vi kan ju 

gråta hur mycket som helst inombords när vi ser att en människa inte får mat eller utsätts 

för både psykiskt och fysiskt våld. Man nästan önskar att polisen skulle varit med och 

hört” (3) 

 

En annan grupp som lyftes fram var missbrukande kvinnor som kan få extra svårt att bli 

trodda. Det är extra problematiskt eftersom de själva ser våldet som något som de har 

förtjänat. Här är problemet nog den egenskapen att offret är upptaget med ett projekt som 

inte kan ses som respektabelt vilket är en nödvändighet för att hon skall ses som ett 

idealiskt offer enligt Christie.212 När det gäller de kvinnor som inte har uppehållstillstånd 

faller de på egenskapen att de inte har tillräcklig makt för att kunna göra sitt fall 

uppmärksammat och framgångsrikt kräva status som ett idealsikt offer.213 När det gäller 

                                                
212 Åkerström & Sahlin (red.),(2001) 
213 Ibid. 
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de ”fina” kvinnorna är det lite svårare att se hur definitionen offer kan vara hindret. Det 

kan vara så att dessa kvinnor inte vill ha den status som det innebär att vara en 

misshandlad kvinna. Finns en risk att det medför att hon ses som inkompetent och därmed 

inte bemöts med respekt utan blir ifrågasatt.214 För de ”fina” kvinnorna kanske det är 

viktigare att vara en kompetent människa än ett offer som vinner empati. 

 

5.3 Vad har könsmaktperspektivet för betydelse för socialarbetaren? 

Forskningen framhåller att det finns åtminstone tre olika förklaringsmodeller till mäns 

våld mot kvinnor och de är som följer: individförklaringar, relationsförklaringar och 

könsmaktsförklaringar.215 Den förklaringsmodell som förespråkas är 

könsmaktsperspektivet och syftet var att ta reda på varför inte detta perspektiv hade 

implementerats inom socialtjänsten. Tidigare undersökningar har visat att perspektivet 

inte har implementerats men ingen har undersökt varför.216 Det visade sig att kunskapen 

om perspektiven inte var så omfattande. När perspektivet kom upp kunde man utläsa av 

svaren att socialarbetaren inte var så insatt i vad könsmaktsperspektivet egentligen 

handlade om. 

 

”Jag vet jag har också läst om de forskningsresultaten och det är mycket troligt att det är 

så men det är inte dem vi kommer i kontakt med. Vi får förhålla oss till dem som vi 

kommer i kontakt med.” (1)  

 

Tidigare studier har visat att brist på kunskap är ett problem med att socialtjänsten inte har 

lyckats med att nå en förbättring när det gäller mäns våld mot kvinnor.217 Här visar det sig 

dock att socialarbetarna har en grundläggande kunskapsnivå men att de inte har gått in på 

djupet i exempelvis de olika förklaringsmodellerna. Eftersom de inte är helt insatta i de 

olika perspektiven gjorde det att de inte heller kunde ta ställning till vad de skulle få för 

effekt på deras dagliga arbete. Det visade sig att samtliga socialsekreterare enstämmigt 

svarade att de inte ansåg att de olika perspektiven hade någon som helst betydelse i det 

skedet att de skulle hjälpa klienten. De var mer inriktade på nutid, vilket gjorde att fokus 

inte låg på varför våldet hade uppkommit utan snarare på hur man skulle få våldet att 

upphöra om så än tillfälligt för just den klienten som var aktuell här och nu. 
                                                
214 Åkerström & Sahlin (red.),(2001)  
215 SOU 2004:121   
216 Ibid. 
217 Ibid. 
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Socialarbetarnas slutsats var att det inte fanns något behov av att implementera 

könsmaktsperspektivet. 

 

”Det gör det inte för vad som är aktuellt är att skydda kvinnan och barnen framförallt och 

att försöka få henne att lämna detta destruktiva förhållande.” (1)  

 

Det var inte så att samtliga socialarbetare ansåg att könsmaktsperspektivet var helt 

meningslöst utan de menade att det kunde vara till hjälp men då i förebyggande syfte och i 

situationer när man diskuterar mäns våld mot kvinnor i stort. 

 

”När man väl är i den situationen då gör man ju det man skall i alla fall det beror ju inte 

på vilket perspektiv man har. Alltså det spelar ingen roll. Fokus ligger på att hantera det 

här och nu. Jag kan inte säga att eftersom samhället tillåter att män slår så har du nu 

blivit utsatt för våld, så kan man ju inte säga. Kanske i förebyggande syfte och när man 

diskuterar det men inte när man jobbar, när man är i situationer. Man har ju med sig det i 

huvudet. Man har ju ingen hjälp av det precis, nu slår han bara därför så. Kan inte säga 

att jag har någon hjälp av det precis, kanske därför vi inte debatterar så mycket heller 

utan när vi arbetar så arbetar vi rent konkret och då har vi ingen nytta av det.” (2)  

 

Enigheten bestod av att de ansåg att perspektiven inte hjälpte dem rent konkret i det 

dagliga mötet med klienterna. 

 

”Perspektiven är inte viktiga för medan vi sitter och diskuterar hinner, kommer ju 

människor att dö. Det vi är dåliga på är att vi inte går ut och talar om att vi finns.”(3) 

 

Här visar socialarbetarna att de är eniga om att de olika perspektiven eller 

förklaringsmodellerna inte hjälper dem i det dagliga arbetet. De finner inte att 

perspektiven är användbara vilket gör att de inte motiveras att ta del av dem mer än vad de 

har gjort. Teorin visar att endast den kunskap som anses vara relevant eller potentiellt 

användbar för organisationen kommer att integreras.218 Det har inte framkommit några 

andra skäl i intervjuerna så jag kan inte dra några andra slutsatser på det material jag har 

idag än att det inte är meningsfullt för socialarbetarna att fokusera på de olika 

                                                
218 Hellgren & Löwstedt (1997)  
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perspektiven. De ser inte hur de skulle kunna hjälpa dem att göra ett bättre jobb förutom 

undantagsvis i förebyggande arbete vilket är en mycket liten del av deras verksamhet idag. 

Socialarbetarna själva analyserar inte sitt dagliga arbete utifrån perspektiven vilket gör att 

de inte heller blir medvetna om att de ibland använder begrepp och slutsatser som går att 

koppla till samtliga perspektiv. För att de ska kunna bidra till en lärande organisation 

krävs det att de ifrågasätter hur de arbetar idag och på så vis ges möjligheter att upphöra 

med existerande attityder och föreställningar som de idag inte alltid ens är medvetna 

om.219 Kritiken mot socialtjänsten var landsomfattande i Slag i luften och det visade sig att 

inte ens i de stora kommunerna i Malmö, Göteborg och Stockholm, där man har center får 

både män, kvinnor och barn idag, har man lyckats att implementera 

könsmaktsperspektivet på ett godtagbart sätt. 220 

 

Ytterligare hinder för lärande är att individförklaringar är överrepresenterade även i 

situationer där individen har små möjligheter att påverka sin situation.221 Detta påstående 

kan tolkas på flera sätt och ett är att det är socialarbetaren som arbetar i en starkt styrd 

situation vilket gör att det inte skulle vara rättvist att lasta denne för att inte har 

implementerat könsmaktsperspektivet. En annan möjlig tolkning kan vara att 

socialarbetarna lägger förklaringen till våldet företrädesvis på klienterna och inte ser det 

som ett samhällsproblem orsakat av samhällsstrukturen. En annan intressant aspekt är att 

vi människor vanligtvis betraktar andras beteende som resultatet av deras stabila 

personlighet samtidigt som vi ser vårt eget agerande som ett resultat av den situation vi 

befinner oss i.222 Ser vi på socialarbetarnas beskrivning både i min studie och tidigare så 

visar den på att förklaringar på felaktigheter eller brister gärna läggs på organisationen när 

det gäller socialarbetarnas handlande medan när det gäller klienterna så läggs 

förklaringarna företrädesvis på klienterna själva.223  

 

Handlingsplanerna ger en bild av att arbetet med mäns våld mot kvinnor har förändrats 

men det visar sig tyvärr att det inte alltid innebär att några beteendeförändringar har 

inträffat.224 I länets handlingsplan tar man upp att Sverige är ett jämställt land men inte på 

alla områden och att kvinnor blir slagna av sina män just för att de är kvinnor är ett tecken 
                                                
219 Hellgren & Löwstedt (1997)  
220 SOU 2004:121 
221 Hellgren & Löwstedt (1997) 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
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på det. Fortsättningsvis tar handlingsplanen upp att användande av våld är ett sätt att visa 

makt, att styra en annan människa genom att skrämma och förödmjuka. Det är ett 

oacceptabelt beteende i alla länder, men inte minst i ett av de mest jämställda. Här lyfts 

även vikten med att arbeta förebyggande och det genom att sprida information.225 Det 

visade sig att en socialarbetare kände en enorm frustration emellanåt då hon menade att 

hon inte kunde hjälpa till i den omfattning hon önskade. 

 

”Visst sjutton finns det kvällar som man somnar med det här på näthinnan och både 

hjärna och hjärta känner, att vad ska man göra liksom. Det som är värst är den här 

frustrationen, när man inte ser lösningarna, när man inte kommer åt, när man inte vet hur 

man skall göra det bättre eller annorlunda. (…) Man vet att det här inte är good enough 

det räcker inte alltså, det här kommer att fortsätta vara dåligt.” (3) 

 

Det går inte att förklara diskrepansen mellan handlingsplanerna och de beteenden som 

socialarbetarna beskrev med att det inte finns en vilja att göra det bättre. Det går att finna 

flera förklaringar varav en kan vara att det saknas adekvat kunskap eller att organisationen 

är dåligt anpassad men en annan förklaring kan vara att socialtjänsten är beroende av att 

andra myndighetspersoner gör ett bra jobb. Dessutom är socialtjänsten beroende av att 

klienterna själva vill ta sig ur sin situation vilket de inte alltid har styrkan att göra. Att 

förringa frågans komplexitet skulle vara att göra alla aktörer en otjänst utan att däremot 

lyfta svårigheterna med att aktivt arbeta mot mäns våld mot kvinnor är mer konstruktivt.  

 

”Myndigheterna skall samordna sina åtgärder i inledningsskedet så att respektive 

myndighet inte hindrar eller försvårar varandras utredningar.”226 

 

Det krävs en medvetenhet om att en aktör är beroende av alla andra aktörer för att vi ska 

nå en förändring. Eftersom en organisation kan lära av en annan organisation kan man 

önska att om någon myndighet fann en bra modell att arbeta efter att den kunde sprida sig 

till andra myndigheter. Kritiken mot att könsmaktsperspektivet inte hade implementerats 

riktades inte enbart mot socialtjänsten utan mot samtliga inblandande myndigheter 

däribland polisen, rättsväsendet och sjukvården.227 Att föra en dialog om svårigheter för 

                                                
225 Jag har här valt att inte ta med uppgifter om handlingsplanen för att inte avslöja vilken kommun jag varit i. 
226 enligt länets handlingsplan 
227 SOU 2004:121 
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en organisation att lära sig ett nytt sätt att arbeta och att utveckla de 

samverkansmöjligheter som ändå finns kan vara en god början. 

 

5.4 Synen på definitionen brottsoffer  

Kvinnan kan definieras som brottsoffer direkt efter det faktum att hon utsatts för våld, det 

är socialarbetarna eniga om. Däremot finns det socialarbetare som uttryckligen inte tycker 

att man skall definiera kvinnan som ett offer. Det visar sig dock att även om de inte per 

definition kallar kvinnan för brottsoffer lika lite som de kallar männen för gärningsmän, så 

spelar definitionerna en roll även om det visar sig vara undermedvetet. Kvinnan lyfts fram 

som den starka i den stund hon har lämnat mannen och därför får socialarbetaren svårt 

med att kalla henne ett offer. 

 

” Jag tycker inte att en kvinna skall bli definierad som ett offer. Däremot tycker jag att 

mannen skall få sitt straff. Tycker alltid att det skall göras en polisanmälan. Jag tycker 

inte att kvinnan är ett offer för hon har faktiskt tagit steget därifrån och förändrat 

situationen och då kan inte jag se att hon är ett offer. Jag tycker inte om definitionen.” (1)  

 

Här får man känslan av att definitionen offer är något negativ för kvinnan. Att 

socialarbetaren ogärna vill ge kvinnan den benämningen i och med att hon har tagit sig ur 

det destruktiva förhållandet. Samtidigt vill socialarbetaren att allt våld skall polisanmälas. 

I en brottsutredning är det idag oundvikligt att kvinnan tvingas in i rollen som brottsoffer, 

även om hon i rättsprocessen kallas för målsäganden och gärningsmannen för svaranden. 

För att bli trodd i rättssalen spelar kvinnans underlägsenhet roll vilket det även visar sig att 

det har gjort för några av socialarbetarna medvetet eller omedvetet. Det faktum att man 

inte använder ordet brottsoffer gör inte att man inte använder de tankegångar som följer 

med definitionen offer. 

 

”Jag tror inte att jag överhuvudtaget använder ordet.” (2) 

 

Den bild som ges är att man överlag tror på kvinnan om hon säger att hon utsatts för brott 

men det finns visa undantag. Kvinnans beteende spelar en roll ur trovärdighetssynpunkt 

vilket kan liknas vid tankar som Christie lyfter fram om brottsoffer. Om kvinnan visar sig 

oberörd får socialarbetaren svårt att ta till sig kvinnan och följaktligen blir det svårare att 

tro kvinnan. Det visar sig även att socialarbetaren försöker identifiera sig med kvinnan 
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och lyckas inte det blir inte heller det hon säger troligt för så skulle inte socialarbetaren 

reagerat i samma situation. 

 

”Hos mina kolleger är det svårt att säga men jag kan ju säga hur det är för mig. Jag tror 

att om det kommer en kvinna som säger helt kallt att min man slog mig och inte visar 

något känslomässigt då är det ju svårare att tro henne. Då börjar ju jag tänka, undra om 

jag skulle ha blivit slagen så skulle jag ju, någon känsla visar man ju då. Så att det är väl 

det, om hon sitter där och berättar att han hade en kniv mot halsen utan någon känsla.” 

(2) 

 

Bilden av kvinnan som utsatts för våld innebär med andra ord en rad föreställningar om 

hur hon borde vara, tänka och känna eller vilka beslut hon borde ta. Kvinnor som inte 

känner, tänker eller handlar i enlighet med bilden kan följaktligen upplevas som 

irriterande eller konfunderande av de yrkesgrupper som möter dem, t.ex. socialarbetare.228 

Här ser man tydligt att informanten blir konfunderad över att kvinnan inte visar några 

känslor vilket gör det svårare för henne att känna sympati för kvinnan. 

 

Överlag kan man säga att socialarbetaren inte talar om kvinnan som ett offer. Det går att 

urskilja en viss omedvetenhet om hur individ och relationsperspektivet får en stor plats i 

tankegångarna. Dessutom verkar det som om tankegångarna om henne som den 

skyddsvärde och honom som den onde eller vise versa spelar in mer än tankarna om att 

det är samhällsstrukturen som gör att våld förekommer. Att se att mäns överordning och 

kvinnors underordning spelar in verkar vara svårare för det kräver återigen en identifiering 

vilket kan resultera i tankar som att det skulle kunna hända mig. Det är enklare att se den 

våldsamme mannen som ond och stark. Däremot inte som överordnad i stort för då 

innebär det att han kan finnas även i socialarbetarens vardag och där hon om hon är 

kvinna blir den underordnade.  

 

5.5 Reflektion över ändringar i Socialtjänstlagen 

Det var inte så att socialarbetarna kunde säga mig vad som specifikt står i den nya lagen229 

utan de ansåg att arbetet fortskred som innan. Lagstiftaren önskade en skärpning och det 

finns förslag ifrån 1998 om en skärpning där man vill byta ut ordet bör till skall. En aspekt 

                                                
228 Åkerström & Sahlin (red.),(2001) 
229 Höglund (2005) SoL 5Kap. 11§ 
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som lagen hade fört med sig för någon av socialarbetarna var att de kände av att de fick ett 

större ansvar eftersom det nu stod med specificerat i lagen  

 

”Jo det rullar på men nu får vi skärpa oss för nu står det i lagen.” (1)  

 

Det fanns även de som inte reflekterat över ändringarna alls utan de menade att de hade 

jobbat likadant hela tiden och inte lyft frågan om att lagen idag var ändrad.  

 

”Nej det känner jag inte ens till och jag känner att vi har jobbat likadant hela tiden. Men 

jag vet att man jobbar olika på olika socialförvaltningar.” (2)  

 

Det var ett särskilt tydligt problem i de kommunerna som har få socialsekreterare eftersom 

de inte kunde specialisera sig på något område. De ansåg att det inte fanns tid att sätta sig 

in i alla de förändringar som skedde under årens lopp. Någon beskrev det som att man fick 

arbeta lite lösningsfokuserat. När man väl stod inför problemet fick man försöka ta reda på 

vad som gäller för just den situationen. Att det inte gick att hålla sig ajour om alla 

ändringar i socialtjänstlagen.  

 

”Vi ska ju vara experter på allt eftersom vi ska kunna ta alla ärenden. Men det är nog 

snarare så att vi kan lite om mycket.” (4) 

 

Det är tydligt att en ny lag inte föranleder någon större diskussion och varför intresset är 

så vagt kan man endast spekulera i. Det optimala skulle vara att man tittar i förarbetena 

och ser vad lagstiftaren har haft för tanke bakom lagen för att på så sätt se lagen som en 

handlingsplan. Det är förvisso inte alltid så att lagstiftning är bästa vägen för att komma åt 

ett problem men det hjälper inte att lagstifta om den som förväntas arbeta utifrån lagen 

inte ger den någon uppmärksamhet. Den förklaring som lyfts fram av socialarbetarna 

själva är tiden som inte räcker till. Det kanske är så att socialarbetarens vardag är så fylld 

av möten och journalföring som de själva beskriver att tiden för att läsa in sig på nya lagar 

och nya perspektiv helt enkelt inte finns som organisationen ser ut idag. 
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5.6 Det finns inga enkla fall 

Jag väljer att avsluta resultatet med ett citat som belyser hur svårt det är att se på 

problemet mäns våld mot kvinnor. Hur även de fall som kan upplevas som enkla och 

oproblematiska vid en närmare titt inte kan betraktas som några enkla fall. 

 

”Jag tycker inte att det finns några enkla fall. Jag kan säga, som man skulle kunna tycka 

skulle gå på räls. Det var ungefär två år sedan. Jag var inne och jobbade aktivt och det 

var två små barn och en ung kvinna. Grov Kvinnofridskränkning åtta månaders fängelse, 

det är ett grovt brott. Barnen ser det här. Ambulans kommer, han sparkade henne i 

huvudet med kängan alla ingredienser kan man säga. Då vad händer, jo polisen skickar ju 

ett fax till familjecenter förstås och utifrån det blir jag inkopplad som hennes stöd och 

hjälp i det här. Han sitter häktad då och hon står kvar det är ingen tvekan han släpps ju 

inte. Det blir rättegång och med andra ord, han sitter ju hela tiden han får inte komma ut 

emellan för hennes skydd. Då sitter hon där, ingen ekonomi, två små barn, helt slutkörd i 

nerverna och helt plötsligt så kommer skulden och skammen att det har hänt mina barn. 

Det här började redan när jag var gravid och med andra barnet. Han sparkade, tillmälen. 

Så lite lök på laxen, så öppnar ju då familjecentrum en utredning på barnen. Då har ju 

förskolan vaknat och gör en anmälan på barnen. De har funderat, visst sjutton har 

ungarna sett att pappa har slagit mamman. Så blir det ju utredningssamtal med dagis då 

för båda barnen, olika fröknar och hon sitter där som den skyldige. (…) Offret blir helt 

plötsligt den som skall stå tillsvars för hur hennes barn har det. Han å sin sida, han sitter 

på en öppen anstalt och tränar sina muskler, äter serverad mat, solar solarium, har 

kontakt med barnen per telefon, de saknar sin pappa jättemycket. Han berättar för sin 

före detta kvinna att han har det rätt så bra och att han förstår varför han sitter där han 

sitter för det är ju fel, men han far inte speciellt illa. Han får permission, då får han 

umgänge med barnen. Solbränd och snygg och alltihop medan hon utplånar sig själv i 

jakten på pengar och ansvaret för ungarna. Ungarna är jättebråkiga, de saknar pappa 

och de är verkligen bråkiga och hon känner tyst, tyst sluta, sluta jag orkar inte och det gör 

hon ju verkligen inte. Jag kan känna på nåt sätt att, vem är det som får straffet alltså. (…) 

Han behöver inte sitta inför socialtjänsten eller inför förskolan och förklara 

hemsituationen för han sitter på kåken. Han har liksom fått sitt straff och det är ju gott 

och väl det. Men de här svåra bitarna som rör ens barn och känslomässiga, ja där kan jag 

känna mig riktigt lack ibland alltså. Nu reste hon sig och började plugga, flyttade till en 

annan lägenhet. Men så ifrågasatt och på alla sätt och vis då bara fått vandra runt för att 
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få pengar och få allting att. Hon är inte kvinnan som tog sitt ansvar. Man lyfter inte upp 

henne för att hon orkade gå, hon klarade att ta hand om sina barn trots allt hon varit med 

om.” (3) 

 

6. AVSLUTANDE ANALYS  

I analysen fann jag en tendens till att socialarbetarens resonemang pendlade mellan att 

beskriva kvinnan som svag eller beskriva kvinnan som stark. Samma pendlande 

resonemang kunde synliggöras när det gäller mannen. De beskrevs inte som jämbördiga 

parter mer än i ett undantagsfall och då gällde det parsamtal som förekom på en av 

kommunerna. Utifrån dessa pendlande resonemang om bilden av kvinnan och mannen vill 

jag ge möjlighet till ett alternativt betraktelsesätt. Att därigenom visa att det inte 

nödvändigtvis måste vara så att bilden av kvinnan som den underordnade och mannen 

som den överordnade, eller annorlunda uttryckt bilden av kvinnan som den svaga och 

mannen som den starka, är det som krävs för att förklara mäns våld mot kvinnor utan 

kanske är just det som gör det så komplext att beskriva fenomenet mäns våld mot kvinnor. 

 

6.1 Kvinnan som den svaga kontra den starka 

Kvinnan beskrivs av intervjupersonerna i vissa sammanhang som den svaga och den som 

behöver hjälp, skydd och stöd. Normaliseringsprocessen lyftes fram under intervjuerna 

som en anledning till att kvinnorna inte klarade av att lämna sina män och enligt den 

beskrivs kvinnan som den som sakta försvagats av mannens beteende. Svårigheter att 

hjälpa kvinnan beskrevs i form av att hon inte ville ta emot hjälp eller att hennes situation 

i form av utländskt medborgarskap gjorde det omöjligt att hjälpa henne. Även det faktum 

att kvinnan hamnar på den anklagades bänk när hon försöker bryta sig loss från mannen 

beskrivs i form av att kvinnan är den svaga och utsatta parten. I en annan situation talade 

informanterna om kvinnan som någon socialtjänsten kunde skrämma bort genom att hon 

var rädd för att förlora barnen.  

 

I nästa stund beskriver samma intervjupersoner kvinnan som den starka, som skall ta 

ansvar för sig själv och framförallt barnen. Kvinnan beskrivs som kapabel att få slut på 

våldet och därmed skydda barnen. I förhållande till mannens beskrivningar som 

återberättats av informanterna så är kvinnan den som har makten att ta barnen från 

mannen. Det framkom även under intervjuerna att det fanns chefer som tyckte att det 

daltades för mycket med kvinnorna, vilket ger en bild av att kvinnorna inte är så svaga 
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som socialarbetarna gör dem till. De kvinnor som inte kom i kontakt med socialtjänsten 

kunde med fördel klara sig på egen hand menade någon av socialarbetarna. I jämförelse 

med missbrukaren var den misshandlade kvinnan stark och självgående. Avslutningsvis 

beskrevs kvinnan som den starka i och med att hon faktiskt klarade av att lämna mannen 

och som den trovärdiga.  

 

6.2 Mannen som den svaga kontra den starka 

Mannen likaså beskrivs som den svaga i några situationer och en specifik som nämndes 

var att han var övergiven av systemet och att socialarbetarna tog kvinnans parti. I den 

stund kvinnan beskrevs som provocerande och ansvarig för våldets uppkomst gjordes 

mannen till den svaga och utsatta parten. Mannen kunde genom beskrivningen av kvinnan 

som den kapabla att ta ansvar och gå ses som den okapabla som inte klarar att ta ansvar 

för att få slut på våldet. När kvinnan beskrivs som den trovärdiga så blir mannen per 

automatik sedd som mindre trovärdig. Även mannen beskrivs i vissa situationer som svår 

att hjälpa genom att han inte tar kontakt med socialtjänsten eller för att han slänger på 

luren i örat på socialsekreteraren. I vårdnads- och umgängesärenden beskrivs mannen 

ibland som förloraren och den underlägsna som förlorar kontakten med sina barn. 

 

Samma sak gäller att männen i lika stor utsträckning beskrivs som den starka överlägsne i 

förhållande till kvinnan. Det är mannen som har makten över kvinnan och genom barnen 

ser han till att bibehålla makten. I enlighet med normaliseringsprocessen är det mannen 

som är den mentalt starka som kan bryta ner kvinnan och ta över mer och mer av hennes 

liv. Mannen beskrivs även som vinnaren i och med att han inte behöver sitta på den 

anklagades bänk och försvara sig när det är dags för utvecklingssamtal. Eller beskrivs som 

ett monster som är farlig för barnen. Behovet av att vara två socialsekreterare lyftes fram 

av informanterna, vilket tyder på att mannen är den starke och kan upplevas som hotfull 

även i förhållande till socialarbetarna. Mannen får även företrädesvis klara av att söka 

hjälp själv via öppenvården, vilket ger en bild av honom som den starke som klarar av att 

skaffa den hjälp han behöver. 

 

6.3 Könsmaktsperspektivet förenlig med en entydig bild av kvinnan och mannen 

Grunden till könsmaktsperspektivet är att mannen är överordnad och kvinnan underordnad 

vilket leder till att mannen kan bruka våld mot kvinnan vilket i sin tur återskapar ojämlika 

maktrelationer. Som vi ser i socialarbetarnas beskrivningar så ser de inte entydigt mannen 
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som den överlägsne och kvinnan som den underlägsne i samtliga situationer. Om 

socialarbetarna måste förhålla sig till könsmaktsperspektivet skulle det då leda till att när 

de såg kvinnan som den starke blev tvungna att omvärdera de tankarna. Dessutom tvärtom 

när det gäller de situationer där de ser mannen som den underlägsne. Genom att belysa 

svårigheterna att ge en entydig bild av mannen kontra kvinnan vill jag visa på 

svårigheterna med att implementera könsmaktsperspektivet. Avsikten är dock inte att 

avråda från att implementera perspektivet utan att lyfta frågans komplexitet. 

 

7.DISKUSSION 

Mäns våld mot kvinnor är onekligen en svår nöt att knäcka. Det är ett mycket komplext 

problem som inte endast berör en klient utan ofta två och tyvärr även flera om det finns 

barn inblandade. Kvinnans band till mannen upphör ju inte bara för att hon lämnar 

mannen speciellt inte om hon har barn ihop med honom eller har fast egendom, företag 

eller liknande ihop med honom. Även om de inte har barn och ovan nämnda ihop finns det 

trots allt band mellan kvinnan och mannen som verkar svåra att både se och svåra att 

komma undan. Jag har kommit till den insikten att det är dessa osynliga band som gör 

problemet med mäns våld mot kvinnor så svårt att lösa. De band jag här tänker på är det 

ömsesidiga beroendet de har av varandra i definitionen offer och gärningsman, eller som 

jag definierat det i slutanalysen, stark kontra svag. Hon kan inte definieras som offer om 

inte han kan definieras som gärningsman. Om inte han kan ses som en idealisk 

gärningsman kan inte heller hon ses som ett idealiskt offer och vise versa. Även om 

socialtjänsten inte väljer att ge kvinnan definitionen brottsoffer så verkar samma 

tankestrukturer när det gäller att bedöma vem som är i behov av hjälp och stöd och vem 

som skall ses som den svage eller starke. När kvinnan söker hjälp är hon beroende av att 

mannen kan betraktas som den starka och den onde men det är inte säkert att hon blir 

hjälpt av att han definieras som den idealiske gärningsmannen. För om hon ses som det 

idealiska offret så finns risken att hon bedöms vara inkompetent och mindre kapabel att ta 

ansvar för sig själv och deras barn. Mannen likaså får problem genom att han definieras 

som den starke mentalt och den som har makten, vilket gör att han anses kunna klara sig 

utan socialtjänsten. 

 

Syftet var att försöka förstå varför könsmaktsperspektivet inte hade implementerats hos 

socialtjänsten och det visade sig att största anledningen var att man inte ansåg att 

perspektivet var till hjälp i mötet med klienten. Frågorna jag ställde mig var om 
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organisationen, medarbetarna, socialarbetarens tankestrukturer eller om 

brottsoffer/gärningsmannaperspektivet var hinder för att implementera 

könsmaktsperspektivet. Här visade det sig att könsmaktsperspektivet och 

brottsofferdefinitionen ändå hade fått betydelse även om det kanske var omedvetet. De 

lyfte fram att många kvinnor är drabbade, och alla typer av kvinnor, samt att våldet får 

konsekvenser för framförallt barnen. Socialarbetarna lyfter även vikten av information 

även om de inte alla var eniga om att det låg på deras bord i alla sammanhang. Kvinnan 

framställs företrädesvis som svag även om hon inte definieras som offer och mannen som 

en otvivelaktig gärningsman eftersom man lyfter vikten av att tro på kvinnan (en 

socialarbetare var oenig med de andra i den här frågan). Även det faktum att bilden av 

offret ger både negativa och positiva konsekvenser lyftes fram under intervjuerna. 

Slutligen var de eniga om att offren kunde vara svåra att upptäcka vilket man inte såg som 

ett stort problem förvisso. Dessa kriterier lyfts fram av forskare som viktiga i Sverige för 

att definiera mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Om kvinnan ber om skydd 

bekräftar det den patriarkala bilden och underordningen där inte bara mannen är 

överordnad utan även staten som skall stå för skyddet och reparationen.230 Resonemanget 

om behovet av brottsofferdefinitionen leder in tankarna på strukturmodellen eftersom den 

lägger vikt vid att definiera mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. 

Könsmaktsperspektivet blir då beroende av att kvinnan ses som underordnad och svag 

vilket brottsofferdefinitionen leder till att hon gör och mannen som överordnad och stark 

vilket gärningsmannadefinitionen leder till. 

 

Socialarbetarnas fokus på att det är kvinnan och barnen som är i behov av skydd och hjälp 

leder till att mannen blir lämnad åt sitt öde. Det i sin tur leder till att våldet inte upphör för 

mannen slutar inte använda våld för att kvinnorna flyr undan mannen. Han kan lätt skaffa 

en ny kvinna och fortsätta att vara överordnad i en ny relation. Följaktligen går det inte att 

hålla mannen utanför lösningen på problemet mäns våld mot kvinnor. Det är endast om vi 

närmar oss de våldsutövande männen som vi kan lära känna honom och nå förståelsen att 

det inte är ett monster. Utan att den våldsutövande mannen kan vara hur trevlig och 

skötsam som helst i andra situationer.231 Det är ju dock våldet som är problemet och det är 

våldet som måste upphöra. Det faktum att vi lämnar männen åt sitt öde får konsekvenser 

för kvinnan men ändå mer för barnen. Det känns lite märkligt att barnen som sätts i första 

                                                
230  Åkerström & Sahlin (red.),(2001) 
231 Ibid. 
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rummet för att därefter följas av kvinnan inte kan få hjälp med en av de viktigaste sakerna 

i deras liv, att få en mamma och en pappa som kan fungera som föräldrar. Det är inte 

tillfredsställande att det blir ett resonemang som slutar i att antingen kvinnan eller mannen 

skall få hjälp. Det skulle vara önskvärt att de var och en för sig får den hjälp de behöver.  

 

I media talar man om att män har ett kollektivt ansvar för mäns våld mot kvinnor men det 

kanske skulle vara bättre om vi talade om att alla män och kvinnor har en skuld istället till 

att mäns våld mot kvinnor får fortgå. Fokus borde ligga på att få slut på våldet istället för 

att skydda de drabbade från våldets konsekvenser enkom. Om vi gör en jämförelse med 

missbruk som ses som ett samhällsproblem kan vi se stora skillnader. Vid missbruk ligger 

fokus på att missbrukaren skall sluta med missbruket och inte att skydda anhöriga från 

missbrukets konsekvenser. Vid mäns våld mot kvinnor ligger fokus på att skydda kvinnor 

och barn från våldets konsekvenser och inte på att männen skall sluta vara våldsamma. 

 

Attitydförändringar till mäns våld mot kvinnor är nödvändiga och det behövs även 

civilkurage. Det går inte att tänka att det är någon annans ansvar och framförallt inte 

kvinnans ansvar. Vid flera tillfällen under intervjuerna har det framkommit att det är 

kvinnan som måste lämna mannen. Det är kvinnan som måste skydda barnen. Det är 

kvinnan som måste anmäla och det är kvinnan som får ta ansvar för att hon inte gick och 

därmed gjorde det möjligt för våldet att fortsätta. En tanke som dök upp hos mig är om vi 

vänder på det, om vi tvingar fram ett ansvar hos mannen att gå ifrån kvinnan. Att mannen 

måste skydda barnen och att mannen anmälde sig själv och på så sätt tog ansvar för att få 

slut på våldet. Nu är det nog svårt att få mannen att göra allt detta men om vi gjorde det 

till alla och envars ansvar att reagera på våld i nära relationer då kanske det vore bättre om 

det i det här fallet var socialtjänsten som polisanmälde våldet. Då skulle inte kvinnan 

kunna bli lastad för att hon har polisanmält för att vinna fördelar hos socialtjänst eller i 

eventuella vårdnadstvister. Kvinnan som vill skydda barnen riskerar att anklagas för 

umgängessabotage och bli den som måste stå till svars för att hon vill få slut på våldet. 

Det fanns exempel i intervjuerna där man hotade kvinnan med att omhänderta barnen om 

hon inte lämnade honom,. Det kan få olyckliga konsekvenser vilket lyfts fram i länets 

handlingsplan.  

 

Socialarbetarna uppger att de tar kontakt med kvinnan om de får in en anmälan om våld 

inom två dagar däremot tar man inte kontakt med mannen. Forskning visar att det finns 
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olika faser som paret går igenom och det innebär att under den första fasen som kallas 

upptrappningsfasen så kan man eventuellt nå mannen eller kvinnan. Däremot under 

våldets fas, vilket även kan innebära den tiden som ligger i omedelbar anslutning till att 

våldet har avslutats, då kan vi nå dem båda. När vi når förlåtandefasen, då når vi 

framförallt inte kvinnan och så fort kvinnan förlåtit mannen så når vi inte honom heller.232 

Socialarbetaren kunde ta kontakt med kvinnan och mannen direkt så fort de har fått 

kännedom om att det har förekommit våld för då finns det goda chanser att faktiskt få 

bägge att tala om det som har hänt. Här krävs ett nära samarbete med polisen och det vore 

rimligt att socialtjänsten etablerade kontakt med både kvinnan och mannen. Om vi vill nå 

ett jämlikare samhälle bör kanske våra myndigheter erbjuda både män och kvinnor hjälp. 

För att få hjälpen att nå fram krävs det nog att det finns en socialtjänst som fungerar även 

efter klockan 16.00. Det är sällan  fallet trots att undersökningar visar att det är på kvällar 

och helger som det förekommer mest våld.233 Intervjuerna visade också att det inte är helt 

lätt att sprida kunskap i den här frågan och det krävs ett aktivt arbete kontinuerligt där alla 

i organisationen bjuds in att delta i diskussionen.  

                                                
232 Eliasson (1997) 
233 Walldén Marja & Kuhlhorn Eckart, BRÅ uppgifterna hämtade ur länets handlingsplan. 
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9. BILAGOR  

9.1. Fallbeskrivningar 

Fallet ”Anna 22 år, Mustafa 28 år och Beatrice 2 år” 

Anna och Mustafa har nyligen anlänt till Sverige från England där de träffades och gifte sig. 

Mustafa kommer ursprungligen från Pakistan och Anna kommer från Halmstad. Annas 

föräldrar och syster är aktiva pingstvänner och de ser inte med blida ögon på det faktum att 

Anna nu vill skiljas från Mustafa. Anna bor hemma hos sina föräldrar med dottern Beatrice 

och Mustafa bor hos bekanta i Halmstad. Ingen av dem har arbete utan Anna söker in på 

KomVux för att komplettera sin gymnasieutbildning och Mustafa läser Svenska. Enligt Anna 

har Mustafa våldtagit henne och varit våldsam både psykiskt och fysiskt mot henne under den 

tid de varit gifta så hon vill nu inte att de skall leva ihop längre och hon vill inte gärna att 

Mustafa skall träffa Beatrice åtminstone inte utan kontaktperson. Anna har hört rykten om att 

Mustafa planerar att ta med sig Beatrice till Pakistan. Anna är rädd för att hon aldrig mer 

kommer få se sin dotter och hon är orolig för sin dotter då hon gallskriker när Mustafa träffar 

henne. Anna har fram tills nu alltid haft sin mamma eller sin syster med sig när Mustafa skall 

träffa Bea.  Eftersom Mustafa är påstridig när det gäller umgänget med Beatrice och då 

framförallt vill träffa henne utan systern eller modern tar Anna kontakt med socialtjänsten för 

att få hjälp med kontaktperson. Anna har idag ensam vårdnad om dottern men Mustafa har 

begärt att få gemensam vårdnad via tingsrätten. Anna har inte polisanmält Mustafa och vill 

inte heller göra det. 

 

Fallet Cecilia 35 år, Mikael 46 år och David 3 år samt Erika 5år 

Cecilia och Mikael har separerat efter ett 3-årigt samboförhållande. Mikael bor kvar i 

Göteborg och Cecilia har nu bosatt sig på annan ort med skyddad identitet med bägge barnen. 

De har varit separerade sedan 3 år tillbaka och under tillfällen som Mikael har haft umgänge 

med barnen har han enligt Cecilia varit mycket våldsam och hotfull mot henne. Redan under 

den tid de levde ihop i Göteborg förekom det både psykiskt och fysiskt våld som Cecilia 

anmält till polisen vid några av tillfällena men inte vågat stå fast vid anmälan på grund av hot 

från Mikael. Cecilia har idag ensam vårdnad och har nu vågat stå fast vid sin anmälan då hon 

fått skyddad identitet och då Mikael har fått besöksförbud. Åklagaren har väckt åtal för Grov 

Kvinnofridskränkning och polisutredningen är i full gång. Cecilia är en framgångsrik jurist 

och Mikael är förtidspensionerad vilket han varit under större delen av deras 

samboförhållande. Mikael visar inget intresse för sina barn idag men hävdar trots detta att han 

skall ha gemensam vårdnad. Paret äger fortfarande de hus de hade köpt inför den yngste 
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sonen Davids födelse med tanke om att flytta in där tillsammans men så blev aldrig fallet. 

Cecilia försöker nu nå en uppgörelse med Mikael för att någon av dem skall ta över huset men 

Mikael vägrar att nå en uppgörelse. Cecilia kommer till socialtjänsten för att medverka i en 

vårdnadsutredning och tar då upp att hon vill ha hjälp med kontaktperson i de fall Mikael 

skall träffa barnen eftersom hon under inga omständigheter vill träffa Mikael. Under samtalet 

med Socialtjänsten framgår det att även det äldsta barnet har varit utsatt för våld av pappan. 

 

Fallet Fredrika 42 år, Mats 48 år, Hampus 15 år och Isa 17 år 

Fredrika och Mats har levt ihop i 22 år i parets gemensamma hus utanför Sollentuna. Fredrika 

har arbetat som städerska i större delen av sitt liv och Mats är försäljare och reser mycket. 

Fredrika har tagit huvudansvaret för hemmet och barnen och Mats har bara varit hemma på 

helgerna. Nu har Fredrika ringt till polisen och Mats har blivit häktad för grov 

Kvinnofridskränkning. Fredrika har uppgett för polisen att hon har blivit psykiskt 

misshandlad av Mats och hon är mycket psykiskt instabil när polisen kom ut till parets 

gemensamma bostad. När polisen förhörde paret framkom att de båda varit berusade även om 

de båda uppger att de bara tagit några glas. I huset finns parets gemensamma barn och polisen 

pratar med bägge barnen som bekräftar att det varit ”lite bråkigt” under kvällen. Mats är nu 

kvar på häktet men tillståndet för Fredrika har förvärrats och hon är nu inlagd på 

psykmottagningen. Då barnen inte har någon som kan ta hand om dem kontaktas 

socialtjänsten. 

 

Frågor till fallbeskrivningarna  

Vad är viktigast för kvinnan i första skedet? 
 
Vilken hjälp kan kvinnan tänkas behöva i det specifika fallet? 
 
Vad behöver kvinnan i fallbeskrivningen få information om? 
 
Vilka svårigheter ser ni med det specifika fallet i förhållande till det ansvar socialtjänsten har? 
 
Vad skulle varit annorlunda om du/ni hade lagt fokus på mannen? 
 
I samtliga fall finns det barn vad blir viktigt att tänka på då? 
 
Vilka möjliga förklaringar/orsaker till våldet skulle du/ni ge till det uppkomna våldet?  
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9.2 Intervjuguide  

 
Socialarbetarens syn på klienterna 
Hur skulle du/ni beskriva ett brottsoffer? Finns det fördelar respektive nackdelar för offret att 

få definitionen brottsoffer?   

 

Hur påverkar bilden av kvinnan möjligheten för henne att vinna sympati och stöd?  

 

Vad är en adekvat reaktion hos kvinnan som utsatts för våld? Bör hon visa ilska mot mannen  

eller vad händer om hon enbart visar symptom på utbrändhet och/alternativt depression? 

 

Hur ser ni på det förhållandet att kvinnan har lämnat mannen, polisanmält eller om hon bor 

kvar med mannen?  

 

Har det någon betydelse om ni tror att ni kan hjälpa de inblandade eller inte?  

 

Har det någon betydelse om kvinnan utsatts för psykiskt eller fysiskt våld i förhållande till 

hjälpinsatser från socialtjänsten? Tror ni att det har betydelse för andra myndigheter? 

 

Kan kvinnan/mannen eller eventuellt barnets förhållningssätt mot socialtjänsten påverka det 

faktum om de får adekvat hjälp? Exempel; visar tacksamhet, är trevlig/otrevlig eller är 

hjälpsam i förhållande till socialarbetarens arbete. 

 

Hur starka indikationer behövs för att socialtjänsten skall starta en utredning och finns det 

skillnader om det finns barn inblandade?  

 

Hur ser ni på barnets utsatthet för våld? Hur ser ni på mannens ansvar för våldet? 

 

Har du/ni reflekterat över ändringarna i socialtjänstlagen och hur applicerar du/ni dem i ert 

dagliga arbete? För de några betydelser för era klienter? 

 

Socialarbetaren i förhållande till arbetsgrupp, organisationen och klienterna 

Finns det en speciell enhet hos er som arbetar med våld i nära relationer?  
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Hur förhåller ni er till de siffror i statistiken som visar att det är betydligt fler som utsätts för 

våld än de som blir aktuella i brottsstatistiken och på socialtjänsten?  

 

Hur ser organisationen, chefen och arbetsgruppen på problemet mäns våld mot kvinnor och 

stämmer den bilden med din som socialarbetare och som person? Skulle du vilja att det var på 

ett annat sätt och om i så fall hur skulle det vara möjligt att genomföra de förändringarna?  

 

Är det möjligt för er i er nuvarande situation att ta er tid att verkligen lyssna på era klienter? 

Hur skulle mötet med klienten se ut om du fick bestämma helt själv? 

 

Hur möjligt är det för er i er nuvarande situation att prioritera mäns våld mot kvinnor och hur 

ser du/ni på det i förhållande till ert ansvar enligt Socialtjänstlagen? 

 

Socialarbetaren och samverkan med andra myndigheter 

Vems ansvar är det att arbetet mot mannens våld fortskrider i det enskilda fallet och generellt? 

 

Vilken betydelse har samverkan för att kunna lösa mäns våld mot kvinnor? Vilka hinder ser 

du/ni till samverkan? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

  


