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ABSTRACT 
 

Authors: David Nyquist, Jacob Oredsson 

Title: Social services work with domestic violence; a gender study concerning social workers 

in Kronobergs county 

Supervisor: Kettil Nordesjö 

 

This study is about social workers work with domestic violence. The aim of this study was to 

describe social workers work with domestic violence and to understand, from a gender 

perspective, differences in how social workers work with men exposed to violence 

respectively women exposed to violence. We have used a qualitative vignette study with eight 

social workers that work with, but not exclusively with, domestic violence. Four of them got a 

vignette with a case where a man was exposed to violence and four of them got a vignette 

with a case where a woman was exposed to violence. The only difference between the two 

vignettes was the sex of the person exposed to violence. Then we compared the answers we 

got from interviewees that got the case where a man was exposed to violence with the 

answers we got from the interviewees that got the case where a woman was exposed to 

violence in order to find differences in the answers.  The main conclusions of this study was 

that the differences we found in the interviewees work with domestic violence, depending on 

the gender of the person exposed to violence, to a large extent can be understood through 

gender theory.  
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Nyckelord: våld i nära relationer, socialsekreterare, genusstudie, Kronoberg 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Problemformulering 1 
1.1 Syfte 3 
1.2 Frågeställningar 3 

2 Begreppsdiskussion 4 

3 Tidigare forskning 7 
3.1 Synen på kvinnligt i socialtjänsten 7 
3.2 Människobehandlande organisationers arbete våld i nära relationer 8 

3.2.1 Skuldbelägga 9 
3.2.2 Ta inte ansvar 9 
3.2.3 De själva är ansvariga 10 
3.2.4 Bemötande 10 
3.2.5 Konkret hjälp 11 

4 Teori 12 
4.1 Maskulinums första lag 13 
4.2 Maskulinums andra lag 13 
4.3 Den naturliga ordningen 13 

5 Metod 15 
5.1 Datainsamlingsmetod 15 

5.1.1 Vinjettmetoden 15 
5.1.2 Kvalitativa intervjuer 17 
5.1.3 Arbetsfördelningen 18 

5.2 Urval och urvalsmetod 18 
5.3 Bearbetning och analys av data 20 
5.4 Etiska överväganden 20 
5.5 Validitet och reliabilitet 22 

6 Resultat och analys 24 
6.1 Aktuella kortsiktiga åtgärder 24 
6.2 Hänvisningar till andra verksamheter 27 
6.3 Bemötande 29 
6.4 Vad respondenterna mer tycker de behöver veta/ vad de vill fråga den våldsutsatta 31 
6.5 Vilka råd  respondenten hade gett den våldsutsatta 33 
6.6 Aktuella långsiktiga åtgärder 35 
6.7 Rutiner i arbetet med våld i nära relationer och skillnader i rutiner beroende på den 
våldsutsattas kön 38 

7 Sammanfattning och slutsatser 40 

8 Slutdiskussion 44 

Referenser 47 

Bilaga 1- Vinjetterna 50 
Mansvinjetten 50 
Kvinnovinjetten 51 

Bilaga 2 – Missivbrevet 52 

Bilaga 3 – Intervjuguide 53 



 

 

 

 1 

1 Problemformulering 
 

Våld i nära relationer är ett socialt problem som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, 

genom bland annat publiceringen av SOSFS 2014:4 som utgavs av Socialstyrelsen år 2014 

med riktlinjer kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer samt att en stor nationell 

kartläggning över våld i nära relationer år 2012 (Frenzel 2014)  från BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) publicerad år 2014. 

 

I socialtjänstlagen står att läsa att en kommuns socialtjänst har det yttersta ansvaret för att dess 

kommuninvånare får den hjälp och stöd de behöver (2 kap. 1§ SoL). En av de grupper som 

nämns aktuella för socialtjänsten att verka för är brottsoffer (5 kap. 11§ SoL). Förutom att 

gruppen brottsoffer nämns som aktuell för socialtjänstens arbete i socialtjänstlagen så har 

tidigare forskning visat att socialtjänsten har en central roll i arbetet med denna grupp (Holma 

et al. 2012, s. 348; Ljungwald & Svensson 2007, s. 139; Virkki 2015, s. 713). 

 

I en studie utförd av Ljungwald och Svensson (2007, ss. 149-150) som undersöker svenska 

socialsekreterare, antyder författarna att socialtjänsten gör skillnad på om det är en man eller 

kvinna som behöver hjälp när de blivit utsatta för våld i en nära relation. Att socialtjänsten 

möjligtvis gör skillnad på om det är en man eller kvinna som behöver hjälp när de blivit 

utsatta för våld i en nära relation  är någonting som gör oss intresserade att undersöka dessa 

möjliga skillnader och någonting som vi tror kan härledas till det faktum att socialtjänsten 

arbetar utifrån socialtjänstlagen, en ramlag. Detta tror vi eftersom Ljungwald och Svensson 

(2007, s. 139) skriver att socialtjänstlagen är en ramlag vilket leder det till att 

socialsekreterarna får möjligheten att fatta beslut utifrån lagen baserat på sina egna 

värderingar och även inneha handlingsutrymmet över att bestämma vilka individer som ska 

omfattas av socialtjänstlagen. 

 

En värdering som vi finner relevant att fokusera på är hur socialsekreterare ser på manligt och 

kvinnligt, dvs. hur socialsekreterares arbete kan förstås ur ett genusperspektiv. Det är relevant 

i vår studie att inkludera ett genusperspektiv då både Hirdmans (2003, s. 16), samt annan 

forskning (Barber 2008, s. 37; Chan 2012) visar på att föreställningar om vad som är manligt 

och kvinnligt finns ”överallt” i samhället. Det finns även annan forskning som visar på att 
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föreställningar om manligt och kvinnligt också är värderingar som också omfattar 

socialtjänsten (Scourfield 2001; Ljungwald & Svensson 2007). 

 

Utifrån vad tidigare forskning visar, att föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 

genomsyrar socialtjänsten samt att socialtjänstens arbete möjligtvis är olika beroende på den 

våldsutsattas könstillhörighet, så anser vi att det är intressant att undersöka hur den hjälp som 

socialtjänsten enligt lag ska bidra med, ser ut och ifall skillnader i socialsekreterares arbete 

med våld i nära relationer, beroende på den våldsutsattas kön, kan förstås utifrån ett 

genusperspektiv. Det är socialsekreterare som står i fokus i denna studie eftersom det är dem 

som träffar de våldsutsatta och att det är då i deras arbete som socialt arbete blir till i 

praktiken. 

 

Vid vår läsning av tidigare forskning fann vi inte någon studie som jämför hur socialtjänsten 

arbetar med män och kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. I relation till denna 

avsaknad av tidigare forskning så anser vi att denna studie är relevant att genomföra eftersom 

den kan erbjuda ny kunskap, då den tar upp och jämför socialsekreterares arbete med 

våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor. Om det skulle visa sig att socialtjänstens 

arbete med våld i nära relationer till stor del bygger på vilket kön personen har finns det en 

risk att den våldsutsattas unika situation försummas och generaliseras. Att det skulle finnas 

skillnader i hur socialsekreterare arbetar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor 

som är enbart grundade i vilket kön den våldsutsatta personen har anser vi är problematiskt. 

Att vi anser att detta är problematiskt grundar vi att det finns andra faktorer utöver kön som 

påverkar en individs maktposition och utsatthet i samhället och som också är viktiga att tänka 

på, som t.ex. ålder, etnicitet och klass (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 7). Ytterligare 

argument till varför vi  anser att det är problematiskt med skillnader enbart grundade i vilket 

kön den våldsutsatta har i socialsekreterares arbete med våldsutsatta personer är att många av 

de effekter som våldet får för den våldsutsatta, såsom känslor av skam, skuld, isolering och 

förvirring över situationen samt försämrad självkänsla och självförtroende,  är lika för män 

och kvinnor (Arias et al. 2002, ss. 264-266; Du Plat-Jones 2006, s. 44). Om resultatet i vår 

studie skulle antyda att den våldsutsattas kön har stor betydelse i socialsekreterares arbete 

med våld i nära relationer, genom att arbetet kan förstås med föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt, anser vi att denna nya kunskap skulle kunna användas för att förändra 

det arbete med våld i nära relationer som socialtjänsten bedriver. Med stor betydelse menar vi 
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att det finns flera skillnader i arbetet beroende på den våldsutsattas kön. En förändring som vi 

menar kan komma till stånd genom de slutsatser som dragits i denna studie, skulle kunna vara 

ifall socialsekreterare får upp ögonen för sina föreställningar och blir mer medvetna om 

genusperspektivet i arbetet.  Genom denna medvetenhet för sina föreställningar om manligt 

och kvinnligt menar vi att socialsekreterare aktivt kan motarbeta dessa föreställningar och 

minska deras betydelse i det arbete med våld i nära relationer socialsekreterarna bedriver. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva socialsekreterares arbete med våld i nära relationer i 

fem kommuner i Kronobergs län och att ur ett genusperspektiv förstå eventuella skillnader i 

hur dessa socialsekreterare arbetar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1.  Hur arbetar socialsekreterare med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor? 

2. Vilka eventuella skillnader finns i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer 

beroende på om den våldsutsatta är man eller kvinna? 

 

3. Om det finns skillnader i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer beroende på 

om den våldsutsatta är man eller kvinna, hur kan dessa skillnader i socialsekreterares arbete 

med våldsutsatta män och kvinnor förstås utifrån ett genusperspektiv? 
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2 Begreppsdiskussion 
 

Under avsnittet begrepp förtydligar vi olika begrepp som används i studien för att skapa en 

tydlig bild av det vi avser med de olika begreppen. 

I denna studie har valt att fokusera på just socialsekreterares arbete. Med socialsekreterare 

menar vi en person som har som arbetsuppgifter att bland annat ta emot och handlägga 

ärenden som handlar om våld i nära relationer. De kan förutom detta arbeta med andra 

uppgifter som har med socialtjänsten att göra, t.ex. ekonomiskt bistånd. Det arbete som 

socialsekreterarna utför har vi valt att definiera utifrån SOSFS 2014:4. SOSFS 2014:4 handlar 

om våld i nära relationer och tar upp föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 

Föreskrifterna ska socialnämnden, i förlängningen socialtjänsten, följa enligt SOSFS 2014:4 1 

kap 1 § 1 punkten gällande socialsekreterares arbete med våld i nära relationer. De allmänna 

råden i dokumenten innehåller rekommendationer om hur SOSFS 2014:4  bör tillämpas 

(Socialstyrelsen 2014, s. 2). Vi har använt dessa allmänna råd och föreskrifter till att utforma 

teman som vi bygger vår studies avsnitt Resultat och analys på. Majoriteten av de teman vi 

har valt i vår studie ingår som allmänna råd skrivna i SOSFS 2014:4 och är därmed ingenting 

som socialsekretare ska följa utan som de istället bör följa. Trots detta menar vi ändå att dessa 

teman som vi har utformat utifrån råden som finns i SOSFS 2014:4 borde kunna ge en bra 

bild av socialsekreterares arbete med våld i nära relationer och därför finner vi det legitimt att 

använda dem för att definiera vad som ingår i en socialsekreterares arbete med våld i nära 

relationer. 

 

Vi vill förtydliga att vi inte ville undersöka huruvida de allmänna råden i SOSFS 2014:4 

tillämpas utan vi använder dokumentet enbart för att definiera vad vi menar med 

socialsekreterares arbete med våld i nära relationer. En sammanfattning av vad som bör ingå i 

socialsekreterares arbete med våld i nära relationer utifrån SOSFS 2014:4 är; att identifiera 

våldsutsatta, samverka med andra verksamheter, ge information och råd, erbjuda stödsamtal, 

hjälpa med att ordna stadigvarande boende, stöd i föräldraskapet, förmedling i kontakt med 

frivilligorganisationer (jourverksamheter), hjälp vid kontakt med andra myndigheter som t.ex. 

polis eller sjukvård, skyddat boende där det finns bemanning och tillräckliga 

skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot och våld. Ur dessa råd har vi 

sammanfattat ett antal teman som beskriver socialsekreterares arbete med våld i nära 

relationer, vilka vi går närmre in på i studiens avsnitt Resultat och analys. Dessa teman är: 
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Aktuella kortsiktiga åtgärder,  Hänvisningar till andra verksamheter, Vad respondenterna 

mer tycker de behöver veta/ vad de vill fråga samt Vilka råd  respondenten hade gett den 

våldsutsatta, Aktuella långsiktiga åtgärder. I SOSFS 2014:4 3 kap 4-6§§ finns det föreskrifter 

som säger att socialnämnden ska ha rutiner i arbetet med våld i nära relationer och därför har 

vi utformat ett tema som handlar om detta, ett tema som vi benämner Rutiner i arbetet med 

våld i nära relationer och skillnader i rutiner beroende på den våldsutsattas kön. Det sista 

temat som vi utformat och använt oss av i vår studies avsnitt Resultat och analys är ett tema 

som vi benämnt  Bemötande, ett tema som handlar om vilket bemötande som 

socialsekreterare har gentemot våldsutsatta personer. Till skillnad från övriga teman som vi 

presenterar i studien så är detta tema inte  direkt knutet till SOSFS 2014:4. Anledningen till att 

vi valt att ta med detta tema är att vilket bemötande som socialsekreterare har gentemot de 

våldsutsatta är någonting vi anser vara en övergripande del av socialsekreterares arbete med 

våldsutsatta. Samtliga teman ger olika aspekter av vad som ingår i socialsekreterares arbete 

med våld i nära relationer och därför finner vi de lämpliga att använda i en beskrivning av 

arbetet, som är vad studiens första frågeställning handlar om, för att fånga en bred bild av 

arbetet. Vi anser även att dessa teman kan hjälpa oss att se skillnader utifrån kön, som 

frågeställning två och tre handlar om, då det är aspekter i arbetet som handlar om enskilda 

individer och som skulle kunna vara anpassade mer eller mindre unikt utifrån den klient som 

socialsekreteraren möter. Att våra valda teman kan hjälpa oss att se skillnader utifrån kön går 

väl ihop med vår valda teori, Yvonne Hirdmans genusteori som handlar om skillnader mellan 

könen (se Teori), då en central del i teorin är att det finns skillnader i samhällets syn på 

manligt och kvinnligt. En ytterligare koppling mellan våra valda teman och vår valda teori är 

att våra teman beskriver arbetet på individnivå vilket gör att vi kunde förstå vårt material 

utifrån vår valda teori, som kan användas för en förståelse på individnivå. 

 

I vår studie så innebär en nära relation att en person har, eller har haft, ett partnerförhållande 

med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om de är sammanboende eller ej. 

Definitionen är hämtad från Brott i nära relationer : en nationell kartläggning (Frenzel 2014, 

s. 6), en nationell kartläggning över våld i nära relationer genomförd år 2012 publicerad av 

BRÅ. Med våld i nära relation menar vi någon eller en blandning av en eller flera av 

våldstyperna fysiskt, sexuellt, psykiskt våld samt materiell/ekonomisk- och social utsatthet. 

Definitionen är hämtad ifrån socialstyrelsens hemsida (Socialstyrelsen.se, 2015). Fysiskt våld 

kan vara olika former av fysisk misshandel som till exempel knuffar, att bli fasthållen, dragen 
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i håret, slagen eller sparkad på. Med psykiskt våld menar vi direkta eller indirekta hot eller 

förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas som psykiskt våld. Sexuellt 

våld innebär i denna studie våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt 

sexuella handlingar som den våldsutsatta inte vågar säga nej till räknas som sexuellt våld. 

Med social utsatthet menar vi frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från 

att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Materiell/ekonomisk utsatthet 

innebär att personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Materiell/ekonomisk 

utsatthet kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får 

negativa konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård 

och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande 

av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost. 

 

I SOSFS 2014:4 benämns personer som blivit utsatta för våld i en nära relation för 

våldsutsatta och den benämningen har vi använt oss av i denna studie. 
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3 Tidigare forskning 
 

Vi har använt oss utav databasen Academic Search Elite för att hitta den tidigare forskningen 

som vi har presenterat. Under avsnittet tidigare forskning tar vi upp en studie som behandlar 

vilken syn  socialtjänsten har på vad som är kvinnligt i anknytning till kvinnliga brottsoffer. 

Vi har även presenterat forskning som handlar om människobehandlande organisationers 

arbete med våldsutsatta. Vi tar upp studier som handlar om män och studier som handlar om 

kvinnor som våldsutsatta. Det finns en del vetenskapliga artiklar som handlar om män och en 

del vetenskapliga artiklar om kvinnor som är våldsutsatta men inte någon vetenskaplig artikel 

som handlar om båda könen i en jämförelse mellan könen, utifrån våra eftersökningar. Någon 

studie som tar upp enbart socialsekreterare i relation till arbetet med våldsutsatta har vi inte 

heller hittat. Med anledning av detta har vi valt att ta med studier som inte uteslutande 

behandlar socialsekreterare utan även andra människobehandlande organisationer som möter 

problematiken. Vi väljer att presentera denna forskning eftersom den behandlar hur 

socialtjänsten arbetar med våldsutsatta och den syn på våldsutsatta kvinnor som socialtjänsten 

har vilket är vad vi själva också undersöker i denna studie. Vi har använt denna forskning till 

att jämföra med våra resultat för att få en djupare förståelse av vårt eget resultat. Vi hade 

önskat att ta med forskning som även handlar om hur socialtjänsten ser på män som 

våldsutsatta, men vi har inte kunnat hitta någon sådan forskning. I vårt sökande efter artiklar 

som handlar om hur socialtjänsten ser på kvinnor så har vi bara hittat en artikel. Det skulle 

vara önskvärt att vi funnit fler artiklar som handlar om socialtjänstens syn på kvinnor 

eftersom det skulle ge en bredare förståelse av hur socialtjänsten ser på kvinnor, som är en del 

av det som undersökts i denna studie. Vi är medvetna om begränsningarna i 

generaliserbarheten när det bara är en studie som representerar ett forskningsfält. Vi finner det 

ändå relevant att ta med den enda studie som vi har funnit som handlar om socialtjänstens syn 

på kvinnor då socialtjänstens syn på kvinnor är en central aspekt i vår studie och vi vill 

presentera vad tidigare forskning visat på inom ämnet även om det bara är en artikel. 

 

3.1 Synen på kvinnligt i socialtjänsten 
 

I en studie utförd av Ljungwald och Svensson (2007) studerar författarna hur socialsekreterare 

i Sverige beskriver brottsoffer och vilken roll de, i egenskap av socialsekreterare, har i att 

hjälpa dessa brottsoffer. I studien dras slutsatser om att socialsekreterarna målar upp en bild 

av brottsoffret som en svag och oskyldig varelse som far illa av det brott som hen utsatts för 
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(Ljungwald & Svensson 2007, s. 145). Vidare menar författarna (Ljungwald & Svensson 

2007, s. 146) att kvinnor (och barn) traditionellt sätt ses som svaga och oskyldiga, eller 

åtminstone som maktlösa, av samhället och det är just dessa två kategorier (barn och kvinnor) 

som också framträder när socialsekreterarna i deras studie talar om brottsoffer (Ljungwald & 

Svensson 2007, s. 138). Kvinnor framställs ofta av socialsekreterarna i studien som mödrar 

(Ljungwald & Svensson 2007, s. 148). Vidare i studien framgår det att socialsekreterarna är 

osäkra i sina bedömningar i ett ärende om ett brottsoffer och att det är endast när kvinnor 

och/eller barn, två grupper som är väl integrerade i socialtjänsten (Ljungwald & Svensson 

2007, ss. 146-147), är brottsoffer som socialsekreterarna kan uppge konkreta handlingar som 

de skulle göra i ärendet, där intresse för att hjälpa kvinnan och ge skydd åt barnet/barnen 

framgår som tydliga handlingar. 

 

I en studie skriven av Chan (2012, s. 215) om socialsekreterare i Hong Kong uppger 

författaren också att socialtjänsten länge varit anpassat efter kvinnor. 

 

3.2 Människobehandlande organisationers arbete våld i nära relationer 

 

Socialsekreterare arbetar i människobehandlande organisationer. En människobehandlande 

organisation är en organisation som arbetar med eller för människor och deras problem eller 

behov. Det kan till exempel vara läkare, lärare eller socionomer (Dellgran 2015, s. 173). Den 

forskning vi presenterar i detta avsnitt kan uppfattas som vinklad på så sätt att det är en, 

förutom något enstaka undantag, ensidigt negativ bild av människobehandlande 

organisationers arbete som presenteras. I vår presentation av denna tidigare forskning har vi 

inte eftersträvat att måla upp en ensidigt negativ bild av människobehandlande organisationers 

arbete utan vi har haft som mål att presentera en så objektiv och representativ bild av 

forskningsläget som möjligt. Trots detta har den forskning vi hittat visat på en ensidigt negativ 

bild, utom vid ett fåtal undantag, vilket lett till att den bild av människobehandlande 

organisationers arbete som vi presenterat till stor del framstår som negativt. 

 

Vår tidigare forskning är främst skriven utifrån en nordisk kontext, men det förekommer även 

en del utomnordiska artiklar. Vi är medvetna om att detta möjligtvis kan leda till att 

forskningen inte går att överföra till en svensk kontext och någonting som bör 

problematiseras. Exempel på omständigheter som kan göra utomnordisk forskning irrelevant 

eller omöjlig att överföra till svensk kontext är att det skulle kunna vara olika värlfärdssystem 
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i olika länder som gör att arbetet med våld i nära relationer ser olika ut eller att våld i nära 

relationer inte ses som ett socialt problem i vissa länder. Att variationer i olika länders 

välfärdssystem och dess arbete med våld i nära relationer skulle vara ett problem i vår studie 

anser vi inte då de forskningsresultat som vi har presenterat är lika varandra oavsett vilken del 

av världen de kommer ifrån, vilket antyder på att det även skulle kunna se ut på liknande sätt i 

Sverige. Våld i nära relationer anses även i samtliga artiklar vara ett socialt problem där 

samhället har ett ansvar att hjälpa de våldsutsatta. Då dessa ovanstående omständigheter är 

lika i de olika artiklarna som är dels från Sverige, Norden och utomnordisk kontext så tyder 

det enligt oss på att forskningsresultaten då är överförbara även till svensk kontext. 

 

Rubrikerna i detta avsnitt består av teman som vi har kunnat identifiera i artiklar som handlar 

om människobehandlande organisationer arbete med våldsutsatta personer. 

 

3.2.1 Skuldbelägga 

 

Vi har funnit studier där författarna tar upp att de professionella som arbetar med våld i nära 

relationer tenderar att skuldbelägga våldsutsatta män och kvinnor och att det finns ett synsätt 

att det är de våldsutsatta männen och kvinnorna som själva ska ta sig ur sin situation. I en 

studie utförd av Holma et al. (2015) så uppgav många av personerna som har intervjuats i 

studien utläggningar där de resonerar kring varför inte den våldsutsatta bara lämnar den 

våldsamma relationen. Intervjupersonerna kunde ibland till och med uttrycka ilska över att 

den våldsutsatta, i detta fall oftast kvinnor, inte tog sig ut ur en sådan situation som har så stor 

betydelse för deras hälsa och välmående (Holma et al. 2012, s. 351). Virkki (2015) skriver 

specifikt om kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Även i den studien skriver 

författaren att de våldsutsatta har blivit skuldbelagda och att det är upp till den våldsutsatta 

själv att ta sig ut ur situationen. Ett synsätt som framkommer i studien antyder att de 

professionella anser att den våldsutsatta ska agera mer ansvarsfullt i framtiden (Virkki 2015, 

s. 718) . 

 

3.2.2 Ta inte ansvar 

 

Ett tema som är återkommande i den tidigare forskningen vi läst är att de professionella som 

möter våld i nära relationer undviker att ta upp frågan om huruvida de blivit utsatta för våld i 

en nära relation med sina klienter och i vissa fall väljer att ignorera den våldsutsatta. Holma et 

al. (2012, s. 348) skriver att socialsekreterare och vårdpersonal sitter på en nyckelposition att 
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upptäcka och identifiera våld i nära relationer. Trots det väljer många professionella som 

möter våldsutsatta att inte fråga om, identifiera eller anmäla våldet även i de fall det är 

uppenbart att personen har blivit våldsutsatt. Barber (2008, s. 37) har gjort en studie som 

inriktar sig på våldsutsatta män. Även han skriver att professionella, i hans studie poliser, som 

möter våld i nära relationer tenderar att ignorera den våldsutsatta mannen. I en studie som 

inriktat sig på kvinnors utsatthet skriver författaren, Virkki (2015, s. 718) att de professionella 

som möter våldsutsatta kvinnor är passiva i sin roll att hjälpa. Även i fall där kvinnorna tar 

upp ämnet så anses kvinnorna själva vara ansvariga och ha friheten att själva välja om de ska 

motta hjälp. 

 

3.2.3 De själva är ansvariga 

 

I den tidigare forskningen som vi läst tas det även upp hur personer som sökt hjälp hos olika 

myndigheter har blivit bemötta av de professionella. Det som kommit fram i forskningen är 

att de professionellas syn på våld i nära relationer är att de utsatta själva är ansvariga för hur 

deras situation ser ut (Bergbom, Lyckhage & Pratt-Eriksson 2014, s. 3; Holma et al. 2012, 

s.351; Leung 2011, s. 298; Virkki 2015, s. 720). Forskning av Ljungwald och Svensson 

(2007, s. 144) visar dock på en kontrast till att det är de våldsutsatta själva som anses 

ansvariga för hur deras situation ser ut, där författarna skriver att socialsekreterare uppgav att 

de våldsutsatta själva är utan ansvar för sin situation och inte delaktiga i våldssituationens 

uppkomst eller fortlevnad. 

 

3.2.4 Bemötande 

 

Det är flera studier som tar upp ämnet att personer som blivit utsatta för våld i en nära relation 

blir dåligt bemötta när de söker hjälp ifrån olika människobehandlande organisationer. Det 

finns både studier som pekar på att män blir dåligt bemötta likväl som det finns studier som 

pekar på att kvinnor blir det. Barber (2008, s. 37) skriver att män som vill anmäla att de blivit 

utsatta för våld i en nära relation ofta själva blir anklagade för att vara de som slår sin partner 

och att de  i vissa fall även blir arresterade för det. Även Tsui (2014, s. 121) skriver att män 

som blivit utsatta för våld i nära relationer blir dåligt bemötta. De professionella, 

socialsekreterare, förminskade problemet och hade en negativ attityd gentemot den 

hjälpsökande. I en studie som tar upp kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation 

kommer författarna fram till att kvinnorna har blivit dåligt bemötta av olika professionella, 

vårdpersonal, socialsekreterare och polisen (Bergbom, Lyckhage & Pratt-Eriksson 2014). 
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Kvinnorna blev förödmjukade och tog illa upp av det sätt som de blev bemötta på eftersom de 

möttes med misstänksamhet ifrån de professionella. De blev skuldbelagda och de 

professionella fick de våldsutsatta kvinnorna att känna de som att de tog upp deras tid helt i 

onödan (Bergbom, Lyckhage & Pratt-Eriksson 2014, ss. 3-4). 

 

3.2.5 Konkret hjälp 

 

När det gäller vad arbetet rent konkret kan innehålla så kommer en studie fram till att de 

professionella inte riktigt vet vad det är de kan göra för att hjälpa våldsutsatta och att det är ett 

hinder för att komma fram till en intervention (Holma et al. 2012, s. 350). Virkki (2015, ss. 

718-719) skriver att det är de utsatta själva som hålls ansvariga att ta sig ur den våldsamma 

relationen. Hon skriver även att professionella anser att deras främsta uppgift är att se till så 

klienterna avslutar sin relation och lämnar sin våldsamma partner. Det är den våldsutsatta, inte 

våldsutövaren som förväntas göra en förändring. Ett konkret arbetssätt för att uppnå en 

förändring, skriver författaren, är att genom empowerment stärka den våldsutsattas resurser 

och styrkor så att hen kan ta kontroll över sitt liv. Den våldsutsatta förväntas växa från att vara 

ett passivt offer till att aktivt agera med styrka att kontrollera sitt eget liv (Virkki 2015, ss. 

718-719). 

 

Sammanfattningsvis så har tidigare forskning både pekat på likheter och skillnader i arbetet 

med våld i nära relationer beroende på vilket kön som den våldsutsatta har. Avsnittet har 

handlat om vad de våldsutsatta möts av när de söker hjälp för att de blivit utsatta för våld i en 

nära relation. Vi har tagit upp att de våldsutsatta skuldbeläggs för att deras situation ser ut som 

den gör, att de våldsutsatta själva anses vara ansvariga att lösa situationen, att de 

professionella skjuter ansvaret ifrån sig och att bemötandet av de våldsutsatta har varit vad 

författarna beskriver som dåligt. Konkret hjälp har vi visat på att forskningen beskriver dels 

att de professionella inte vet riktigt vad de ska göra och dels att deras främsta arbetssätt är att 

få den våldsutsatta att avsluta sin våldsamma relation. Vi har även visat att socialsekreterare 

har föreställningar om vad som är kvinnligt och vad konkret dessa föreställningar innebär. 
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4 Teori 
 

För att förstå vårt material, som består av åtta intervjuer av socialsekreterare som arbetar med 

våld i nära relationer i Kronobergs län, så använder vi oss av olika begrepp som ingår i det 

Yvonne Hirdman skriver om genusteori. Vi har argumenterat för varför genus är relevant i vår 

studie i avsnittet Problemformulering där vi kommer fram till att värderingar är en viktig del i 

socialsekreterarnas arbete och att föreställningar om manligt och kvinnligt (genus) därför blir 

en relevant aspekt att inkludera då det är någonting som genomsyrar hela samhället (Barber 

2008, s. 37; Chan 2012; Hirdman 2003, s. 16), även socialtjänsten (Scourfield 2001; 

Ljungwald & Svensson 2007). 

 

Yvonne Hirdman (2003, s. 11), tidigare ”kvinnoforskare”, var en del av den grupp som 

införde begreppet genus från engelskans gender i början av 1980-talet till Sverige. Begreppet 

genus ska enligt Hirdman (2003, s. 11) förstås och användas som ett begrepp för att se det 

som inte alltid är enkelt att se, hur människor formas och formar sig till man och kvinna. 

Genus ska hjälpa oss att förstå att begreppen man och kvinna inte enbart ska ses som kroppar, 

istället vill Hirdman (2003, s. 16) att dessa begrepp och genus ska kopplas till allt. Ett 

exempel på vad som ingår i detta “allt” är enligt Hirdman (2003, s. 16) till exempel arbete, 

som är det vi är intresserade av i den här studien. 

 

Vi använder tre begrepp för att förstå skillnader i socialsekreterarnas arbete mellan 

våldsutsatta kvinnor och våldsutsatta män är maskulinums första lag, maskulinums andra lag 

och den naturliga ordningen. Det är tre begrepp som alla ingår i det Hirdman skriver om 

genusteori. Dessa tre begrepp har vi valt att använda oss av eftersom de kan anpassas till en 

förståelse på individnivå och hjälper oss förstå de skillnader som finns i socialsekreterarnas 

arbete med våld i nära relationer. Begreppen tar samtliga upp distinkta skillnader mellan män 

och kvinnor och kan därför användas för att skapa en förståelse för skillnader som vår empiri 

pekar på. Vi är medvetna om att dessa begrepp beskriver ytterligheter och att verkligheten 

antagligen inte kan ses så svartvitt som begreppen antyder. Trots detta anser vi att dessa 

begrepp kan skapa en förståelse för hur socialtjänsten arbetar, eftersom de kan ge en bild av 

vad  som anses vara manligt och kvinnligt. 
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4.1 Maskulinums första lag 
 

Hirdman (2003, s. 48) beskriver föreställningar om manligt och kvinnligt med någonting hon 

benämnt som maskulinums första lag, ”att vara Man är att inte vara Kvinna”. Att vara man 

har genom historien förknippats med: att vara aktiv, hård, ha kontroll, förstånd, styrka, att 

kunna litas på samt förmåga till moraliskt omdöme m.m. Detta i sin tur har lett till att vara 

kvinna beskrivits som att vara: passiv, mjuk, lögnaktig, okontrollerbar, svag, a-moralisk samt 

känslosam m.m. Vi har i denna studie använt oss utav denna lag för att koppla synen på vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt till hur socialsekreterare arbetar. Ett exempel i vår 

studie på när vi använder begreppet maskulinums första lag är när vi förstår skillnader i 

studiens avsnitt Resultat och analys; Aktuella kortsiktiga åtgärder genom att respondenterna 

ser mannen som starkare och kvinnan som svagare och att de därför behandlas olika. 

 

4.2 Maskulinums andra lag 
 

Hirdman (2003, ss. 59-62) skriver att mannen är normen i samhället. Hirdman (2003, ss. 62-

63) beskriver även maskulinums andra lag, en lag som innebär att mannen är normbärare och 

att mannen är en nivå över det så kallade kvinnomänskliga och kroppen, ett trappsteg högre 

upp, närmre Gud. Att mannen ses som normbärare i samhället är någonting som skapar 

förpliktelser, ansvarsområden och privilegier. Det innebär för oss vår studie att vi kan förstå 

skillnader i socialsekreterares arbete genom att de gör skillnad på män och kvinnor eftersom 

de ser mannen som normbärare. Det kan till exempel vara så att eftersom mannen ska vara 

normbärare så förväntas han leva upp till normerna och vara den som ser till att de 

upprätthålls och därför får han en annan hjälp än en kvinna skulle fått. Ett exempel i vår 

studie på när vi använder begreppet  maskulinums andra lag är när vi förstår skillnader i 

studiens avsnitt Resultat och analys; Vilka råd  respondenten hade gett den våldsutsatta 

genom att ett av mannens ansvarsområde ses som ansvaret att vara en bärare av normerna 

“mannen är aktiv och förståndig”. 

 

4.3 Den naturliga ordningen 
 

Hirdman (200, s. 42) skriver om den naturliga ordningen som finns i vårt samhälle. Hirdman 

menar att det finns en syn på hur relationen mellan man och kvinna bör se ut: mannen tar 

hand om kvinnan, som är mindre och svagare, han jobbar, det är han som har hand om 

ekonomin (Hirdman 2007, s. 42). Kvinnan, den barnafödande som har sin naturliga plats i 
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hemmet, underordnad, underrepresenterad och underbetald (Hirdman 2003, ss. 80-81). Denna 

sociala plats som kvinnor har blir legitimerad av kvinnans biologi, den biologiska skillnaden 

mellan kvinnor och män, kvinnan är barnafödaren (Hirdman 2003, s. 82). Den naturliga 

ordningen kommer vi att använda oss av för att förstå arbetet genom vilken plats i samhället 

som respondenterna ser att män respektive kvinnor bör ha.  Ett exempel i vår studie på när vi 

använder begreppet den naturliga ordningen är när vi förstår skillnader i studiens avsnitt 

Resultat och analys; Hänvisningar till andra verksamheter genom att ses som någon som har 

kontroll, som klarar sig själv och som är den som har kontroll på ekonomin enligt den 

naturliga ordningen så är han inte i behov av samma hjälp med arbete eller jobb som en 

kvinna. 
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5 Metod 
 

5.1 Datainsamlingsmetod  
 

Under denna rubrik presenteras och diskuteras den datainsamlingsmetod som ligger till grund 

för vår studie. 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Syftet med denna studie är att 

beskriva socialsekreterares arbete med våld i nära relationer i fem kommuner i Kronobergs 

län och att ur ett genusperspektiv förstå eventuella skillnader i hur dessa socialsekreterare 

arbetar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor. För att få svar på de frågor som 

kom ur syftet så behövde vi hitta mönster och tolka våra respondenter med anledning av att 

förståelsen skapades i att vi tolkade och jämförde det som respondenterna uppgav. Trost 

(2010, ss. 25-26) skriver att ifall forskaren vill ha svar på frågor som handlar om att förstå och 

hitta mönster så är en kvalitativ forskningsmetod lämplig. Bryman (2011, ss. 340-341) skriver 

att den kvalitativa forskningsstrategin utmärks bland annat av följande egenskaper; relationen 

mellan teori och forskning utgår från en kunskapsteoretisk utgångspunkt som är 

tolkningsinriktad och har en ontologisk utgångspunkt som är konstruktionistisk. Den 

ontologiska utgångspunkten, konstruktionistisk, går väl ihop med vår valda teori i studien, 

Yvonne Hirdmans genusteori, då genus är någonting som är konstruerat, föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt skapas. Med anledning av det Bryman (2011, s. 340-341) 

har skrivit så anser vi att för att få tillgång till socialsekreterares föreställningar om manligt 

och kvinnligt är en kvalitativ metod lämplig där empirin utgör underlag för att tolka 

undersökningspersonerna. 

 

5.1.1 Vinjettmetoden 

 

Den specifika metod vi har använt oss av för att få svar på våra frågor är vinjettmetod med en 

intervju där vi ställer frågor kring vinjetten. Vinjetten handlar, kort beskrivet, om en vuxen 

person som blir utsatt för olika typer av våld av sin partner och upplever att hen måste 

kontakta socialtjänsten eftersom relationen med sin partner blivit för allvarlig (se bilaga 1). Vi 

har använt oss av två vinjetter som är identiska bortsett från att könet på huvudpersonen byts 

ut. Hälften av respondenterna fick den ena vinjetten med en kvinna som våldsutsatt och de 

andra fick en med en man som är våldsutsatt. Sen jämförde vi de svar vi fick utifrån de olika 

vinjetterna för att se om det var någon skillnad i hur socialsekreterarna skulle ha gjort med 
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klienten som kommer till dem beroende på om det är en man eller kvinna som är våldsutsatt. 

Vi gjorde ett övervägande att enbart ha kvalitativa intervjuer som metod där vi skulle explicit 

ställa frågor om hur socialsekreterarna jobbar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta 

kvinnor, men vi kom fram till att det skulle kunna vara problematiskt att fråga respondenterna 

rätt ut om könsskillnader i deras arbete. En risk med denna typ av  intervjuer där explicita 

frågor om könsskillnader ställs är även att respondenterna inte är medvetna om sina 

föreställningar om manligt och kvinnligt utan istället bär på dessa undermedvetet och därför 

ingenting som  kan besvaras genom explicita frågor om deras föreställningar. Med anledning 

av detta har vi istället använt oss av frågor som handlar om respondentens arbete utifrån en 

vinjett. En annan risk är att respondenterna svarar att de arbetar på ett sådant sätt som de 

finner idealiskt istället för hur arbetet faktiskt går till. Det är problematiskt eftersom vi ville ha 

svar som beskriver det som klienten faktiskt möter och inte den idealbild som respondenterna 

har. Ett sätt att komma runt denna problematik är enligt Brunnberg och Kullberg (2007, s. 

175) att använda en vinjett vid insamlingen av empirin och det är på detta sätt vi valt att 

komma runt det problemet i denna studie som vi precis tagit upp. 

 

Jergeby (1999, s. 12) skriver att det är relativt lätt att definiera vad en vinjett är. En vinjett är 

en fiktiv situation som innehåller karaktäristiska drag som forskaren kommit fram till är 

viktiga. Respondenten läser fallet och gör sedan en bedömning gällande vad de skulle ha gjort 

om de ställts i den situationen. Det är på detta sätt som vi har genomfört vår studie. Brunnberg 

och Kullberg (2007, s. 176) skriver att vinjettmetoden brukar användas i social forskning av 

tre huvudsakliga skäl. Av dessa tre anser vi att två  är relevanta för vår studie. Det första 

skälet är att användandet av en vinjett möjliggör för forskaren att på ett avdramatiserat och 

smidigt sätt få fram respondenters åsikter eller bedömningar gällande frågor som till sin natur 

kan vara känsliga. Ett exempel på ett sådant känsligt ämne är enligt Brunnberg och Kullberg 

(2007, s. 177) genusfrågor, vilket är en central del i vår studie eftersom syftet med denna 

studie är att beskriva socialsekreterares arbete med våld i nära relationer i fem kommuner i 

Kronobergs län och att ur ett genusperspektiv förstå eventuella skillnader i hur dessa 

socialsekreterare arbetar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor. Det andra 

skälet är att vinjettmetoden vid studier av professionellas agerande inom välfärdsstatens ramar 

möjliggör att få kunskaper om de professionellas föreställningar, normer, värderingar, etiska 

ställningstaganden eller andra bedömningar och associationer. Genom de intervjuer om 

vinjetten som vi har genomfört med respondenterna i studien så ville vi få fram de 
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föreställningar respondenterna har om manligt och kvinnligt samt vilka värderingar om 

manligt och kvinnligt som går att utläsa ur sättet de arbetar med våld i nära relationer, 

någonting som väl överensstämmer med det ovanstående skälet till att använda sig av 

vinjettmetoden. 

 

5.1.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Eftersom vår vinjettstudie även innehåller intervjuer med frågor om just vinjetten så finner vi 

det lämpligt att också säga något om kvalitativa intervjuer. Trost (2010, ss. 43-44) beskriver 

kvalitativa intervjuer som ett sätt att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. I vår studie är det 

denna typ av frågor som vi har svarat på då det är socialarbetarnas föreställningar om manligt 

och kvinnligt som vi bland annat har undersökt. Deras erfarenheter blir också i högsta grad 

relevanta för att för att få svar på frågan om hur de arbetar med våld i nära relationer och om 

det skiljer sig beroende på om det är en man eller kvinna som är våldsutsatt. I vår studie har vi 

valt att utgå från den typen av kvalitativ intervju som Bryman (2011, s. 415) benämner 

semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista över relativt 

specifika teman som ska tas upp (intervjuguide) men intervjupersonen har frihet att besvara 

frågorna på sitt eget sätt. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden om intervjuaren anknyter till något som 

intervjupersonen har sagt och intervjuguidens frågor behöver inte betas av i den ordning de 

står (Bryman 2011, s. 415). Vid vårt val av metod trodde vi  att denna metod, 

 semistrukturerade intervjuer, kunde ge oss bra empiri i vår studie tillsammans med 

vinjettmetoden. Användandet av semistrukturerade intervjuer gav oss utrymme att förbereda 

frågor som vi ville ha svar på samtidigt som vi kunde ställa spontana följdfrågor som en 

reaktion på det som respondenten sa och blev därför den typen av intervju som vi valde i vår 

studie. 

 

Sammanfattningsvis så har vi i detta avsnitt tagit upp att vi har använt oss utav en kvalitativ 

vinjettmetod där vi har haft två stycken vinjetter som vi sedan jämfört med varandra. Vid 

varje intervjutillfälle har respondenten fått läsa en vinjett och därefter svarat på frågor om hur 

hen skulle ha agerat i fallet som beskrivs i vinjetten. 
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5.1.3 Arbetsfördelningen 

 

Det har varit två författare i denna studie och det är dessa två som ibland benämns som ”vi”. 

Fördelningen ser ut som sådan att vi tillsammans har skrivit studiens samtliga delar. Vi har 

även genomfört intervjuerna tillsammans utom i enstaka fall då intervjuerna endas skedde 

med bara en av oss närvarande. Det arbete som vi delade upp var när vi transkriberade 

intervjuerna. 

 

5.2 Urval och urvalsmetod 
 

I vår studie har vi  använt oss av en urvalsmetod som benämns målinriktat urval. Målinriktat 

urval är i grunden av strategiskt slag och omfattar ett försök ett försök att skapa en 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 434). Det forskaren 

vill med andra ord är att utifrån sitt urval hitta intervjupersoner som är relevanta för 

forskningsfrågorna (problemformuleringen). Det målinriktade urvalet använder vi oss av för 

att välja ut de respondenter som vi anser är mest lämpliga att intervjua för att få fram data som 

kan användas för att besvara våra forskningsfrågor. Respondenterna i vår studie är 

socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer, samtliga arbetar också inom ett annat 

område inom socialtjänsten. Vi anser att socialsekreterare som arbetar med våld i nära 

relationer är mest lämpliga att intervjua av flera anledningar. Den första anledningen är att det 

är de som möter de våldsutsatta först och bestämmer vilka interventioner som den våldsutsatta 

ska få. Den andra anledningen är att socialsekreterares arbete omfattas av socialtjänstlagen, 

någonting som är en viktig del i varför värderingar (i vår studie, genus) blir relevanta i vår 

studie (se Problemformulering för ytterligare argumentation i denna fråga).  En nackdel med 

att intervjua socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer själva är att de möjligtvis 

hamnar i försvarsställning när de ska svara på frågor om sitt arbete (se Datainsamlingsmetod). 

En annan grupp som skulle kunna vara lämplig att intervjua för att få svar på våra frågor om 

hur socialsekreterare arbetar med våld i nära relationer är våldsutsatta personer. Att intervjua 

våldsutsatta personer är dock inte möjligt i vår studie då vi inte ges möjlighet att intervjua 

brukare/klienter/patient osv. En ytterligare möjlighet i frågan om respondenter hade varit att 

intervjua organisationer som utför behandlingsarbete med våldsutsatta personer. Exempel på 

sådana organisationer är en kvinnojour eller den kommunala verksamheten Familjefrid i 

Växjö. Anledningen till att vi inte fann det lämpligt att intervjua personal på en organisation 

som utför behandlingsarbete med våldsutsatta personer är att vi inte tror att de kan ge bra svar 

på våra frågor då de enbart kan uttala sig om den del av arbetet som de möter. I deras arbete 
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stöter de bara på en del av arbetet som socialtjänsten utför med våld i nära relationer. Till 

exempel har den kommunala verksamheten Familjefrid uteslutande behandlande samtal och 

de kan troligtvis inte uttala sig om andra områden som socialsekreterarna  arbetar med såsom 

exempelvis skyddat boende och kontakt med polis eller sjukvård. Att intervjua personal på en 

organisation som arbetar med behandlingsarbete skulle därmed gett oss en smal bild av 

socialsekreterares arbete med våld i nära relationer men i vår studie är vi ute efter en bredare 

bild av socialsekreterares arbete med våld i nära relationer. 

 

I vår studie åtta har åtta socialsekreterare intervjuats. Dessa åtta respondenter har valts ut från 

fem stycken olika kommuner i Kronobergs län. Anledningen till att vi valt vi exempelvis inte 

valt att enbart inkludera respondenter från en kommun är därför att vi inte fann någon 

kommun där fler än enstaka socialsekreterare arbetade med våld i nära relationer. Vi valde att 

intervjua de socialsekreterare som var först till kvarn med att visa intresse för att delta i vår 

studie (efter att vi kontaktat dem först). Att inte samtliga respondenter är verksamma i samma 

kommun innebär till största del inte någon fördel i vår studie. Anledningen till detta är därför 

att det finns risk att det vid ett inkluderande av respondenter från flera kommuner kan vara så 

att sättet de arbetar på är för olika varandra. Detta blir problematiskt eftersom det inte är 

önskvärt att empirin ska vara påverkat av att respondenterna har för olika arbetssätt som i sin 

tur kan påverka svaren och därmed resultera i att vi inte kan förstå empirin utifrån ett 

genusperspektiv. Dock skulle detta problem även kunna finnas vid en jämförelse i hur 

socialsekreterare arbetar med våld i nära relationer i samma kommun, även fast detta torde 

vara mindre sannolikt än att det finns skillnader mellan socialsekreterares arbetssätt i olika 

kommuner. Detta problem har vi dock undgått genom att intervjua socialsekreterare som är så 

lika som möjligt samt att alla arbetar med liknande arbetsuppgifter och som inte uteslutande 

arbetar med våld i nära relationer Samtliga respondenter ägnar sig åt myndighetsutövning 

med ett ytterligare område utöver våld i nära relationer (exempelvis ekonomiskt bistånd eller 

missbruk). De har även alla gemensamt att de ligger i samma län och tillsammans har den 

kommunala verksamheten Familjefrid dit de hänvisar klienter vidare till ifall de behöver 

behandlande samtal. Kommunerna samarbetar även på andra plan, med till exempel skyddat 

boende som kan vara förlagt i andra kommuner än den egna. Det som vi ser som positivt med 

att vi intervjuat respondenter från mer än en kommun är att vi anser att detta har stärkt 

studiens externa reliabilitet (se Validitet och reliabilitet). 
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Sammanfattningsvis så har urvalet framkommit genom målinriktad urvalsmetod. Åtta stycken 

socialsekreterare ifrån fem olika kommuner har valts ut som alla arbetar med, men inte 

exklusivt med, våld i nära relationer. Det har förts en argumentation till varför de är lika 

varandra. 

 

5.3 Bearbetning och analys av data 
 

I vår bearbetning och analys av den data vi insamlat genom våra intervjuer har vi utgått från 

det sätt att bearbeta och analysera data som Rennstam och Wästerfors (2011) presenterar. 

Rennstram och Wästerfors presenterar tre grundläggande arbetssätt för att skapa en analys. 

Dessa tre arbetssätt är sortera, reducera och argumentera. Sortera innebär att forskaren ska 

skapa en överblick av det material som ska analyseras och bli förtrogen med sitt material 

genom att läsa det om och om igen (Rennstam & Wästerfors 2011, ss. 195-197). Efter detta 

ska forskaren dela upp materialet och försöka skapa en ordning samt hitta teman. Reducera 

innebär att forskaren ska välja ut vilka delar i materialet som hen anses vara relevanta att 

belysa i studien, att skapa skärpa (Rennstam & Wästerfors 2011, ss. 202-204). I vår studie har 

vi tillsammans reflekterat över vilket material vi ansett vara det relevanta för oss att belysa i 

vår studie i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Argumentera innebär att 

forskaren skapar en självständighet och diskuterar sitt eget material i förhållande till tidigare 

forskning och försöker formulera sina fynd med teoretiska begrepp (Rennstam & Wästerfors 

2011, ss. 205-207). I vår studie har vi valt att diskutera vårt material i förhållande till tidigare 

forskning till viss i del i studiens avsnitt Resultat och analys men även studiens avsnitt 

Slutdiskussion. 

 

5.4 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika forskningsetiska krav. Dessa fyra krav har vi 

förhållit oss till och varit centrala delar för de etiska överväganden som vi gjort i vår studie. 

De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Att informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte har vi gjort genom att skicka ut ett missivbrev till 

alla respondenter där studiens syfte framgår. Det andra kravet är samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
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medverkan. Att vi uppfyllt detta krav innebär i denna studie att vi har inhämtat samtycke från 

alla respondenter om att de vill vara med i studien. Vi har även i missivbrevet informerat 

respondenterna om att de när som helst kan välja att avsluta intervjun och inte längre delta i 

studien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. I vår undersökning har vi behandlat all data med respekt och säkerställt så 

att ingen utomstående kan ta del av data. När det gäller hur vi hur kommer presentera vårt 

resultat i vår studie så  har vi valt att inte namnge vilken respondent som sagt vad förutom vid 

citat. Detta har vi gjort eftersom det finns en risk att intervjupersoner kan identifieras genom 

att läsaren “lägger ihop” olika delar som finns presenterade i en studie kopplade till ett 

avkodat namn. Om detta händer så anser vi att intervjupersonernas integritet kan påverkas 

negativt.  Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. I vår studie har 

vi använt de uppgifter vi samlat in från respondenterna för att uppnå studiens syfte och inte 

för något ändamål som inte är kopplat till forskning. 

 

Enligt (Hermerén 2011, s. 12) är kännedom om relevant lagstiftning vitalt för att forskaren 

ska kunna reflektera över sin forskning. I Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor så behöver forskning som avser människor och som benämns i 3-4 §§ genomgå en 

etikprövning. Även fast vår studie inte omfattas av lagens 3-4§§ så anser vi det relevant att 

reflektera över det som står i lagens 4§ 2 punkten. I 4§ 2 punkten Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor framgår det att forskning ska prövas ifall den uppenbart skulle 

kunna skada undersökningspersonerna fysiskt eller psykiskt. I vårt fall ska vi intervjua 

socialsekreterare om deras arbetssätt och det anser vi innebär en väldigt liten risk för att de 

ska skadas psykiskt eller fysiskt.  Vi grundar resonemanget i att det borde vara naturligt och 

en del av deras arbete att berätta vad det är för arbete som deras verksamhet bedriver samt att 

de själva har valt att tacka ja till intervjun. Skulle det vara så att respondenterna finner 

intervjun obehaglig och att de vill avbryta så finns det möjlighet att när som helst göra det. I 

vår studie kommer vi även använda oss av en vinjett. Riskerna med att någon skulle fara illa 

fysiskt eller psykiskt av att delta i vinjettstudien finner vi små eftersom vinjetten speglar den 

problematik som de möter i sitt arbete (se Validitet och reliabilitet) och som de antagligen är 

vana att möta. Skulle det vara så att respondenten finner vinjetten obehaglig att läsa och 
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reflektera kring så kan respondenten när som helst avbryta intervjun. Med tanke på att vi 

anser att riskerna är små att någon far illa i studien, och att om de gör det kan respondenterna 

när som helst välja att avbryta, så anser vi att nyttan med studien överväger riskerna. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
 

För att avgöra kvalitén på en vetenskaplig metod så brukar begreppen validitet och reliabilitet 

användas, dvs. om metoden mäter det den avser att mäta (validitet) och huruvida en 

upprepning av studien som helhet eller någon del av den ger samma resultat eller inte 

(reliabilitet) (Brunnberg & Kullberg 2007, s. 188). Vidare brukar dessa två begrepp 

specificeras i intern och extern validitet och reliabilitet. Intern validitet handlar om med vilken 

säkerhet som den undersökning som utförts kan bidra till giltig kunskap om till exempel en 

grupp individer när det gäller de variabler som studeras. Att få en så hög intern validitet som 

möjligt har vi arbetat för i vår studie genom att aktivt skapa en så autentisk vinjett som möjligt 

(se Datainsamlingsmetod). Att vinjetten i slutändan blev ett autentiskt fall kan styrkas genom 

det faktum att fyra respondenter ansåg att vinjetten var helt realistisk och övrig fyra 

respondenter ansåg att vinjetten var realistisk men att den våldsutsatta inte brukar vara så 

utlämnade vid första besöket (tre respondenter sa detta) och att den våldsutsatta blivit utsatt 

för dödshot inte är så vanligt (en respondent sa detta). 

 

Extern validitet handlar om i vilken mån som de resultat som erhållits i studien är möjliga att 

överföra eller generalisera till individer, grupper eller förhållanden utanför 

undersökningsgruppen eller det sammanhang den genomförts (Brunnberg & Kullberg 2007, s. 

188). Syftet med denna studie är att beskriva socialsekreterares arbete med våld i nära 

relationer i fem kommuner i Kronobergs län och att ur ett genusperspektiv förstå eventuella 

skillnader i hur dessa socialsekreterare arbetar med våldsutsatta män respektive våldsutsatta 

kvinnor. Vi har inte som målsättning att generellt eller i stor skala beskriva och förstå 

socialsekreterares arbete. Vi vill snarare peka på ett fenomen som kan förekomma. 

Den interna reliabiliteten handlar om i vilken mån användandet av samma 

undersökningsinstrument, eller del av undersökningsinstrument, skulle ge samma utfall om 

det användes igen, på samma undersökningsgrupp (Brunnberg & Kullberg 2007, s. 188). Den 

interna reliabiliteten stärks i vår studie genom att respondenterna fått besvara på frågor utifrån 

en vinjett och själva läst vinjetten, någonting som motverkar att vi som intervjuare påverkar 

hur respondenterna uppfattar vinjetten ifall vi skulle läst upp vinjetten för dem istället. I 
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formandet av intervjufrågor har vi även försökt att stärka den interna reliabiliteten i studien på 

så vis att vi försökt skapa intervjufrågor som är tydligt formulerade och som har låg risk att 

kunna bli misstolkade, någonting som skulle kunna göra att respondenterna svarar olika ifall 

de fick besvara frågorna vid ett ytterligare tillfälle. 

 

Extern reliabilitet handlar om i vilken mån upprepning av hela studien, i andra kontexter och 

med till exempel andra respondenter med liknande bakgrund skulle ge samma resultat 

(Brunnberg & Kullberg 2007, s. 188). Trots att vårt huvudsakliga mål i studiens urvalsprocess 

var att samtliga respondenter skulle arbeta i samma kommun (se Urval och urvalsmetod) så 

har det faktum att vi intervjuat respondenter från mer än en kommun, enligt oss, stärkt 

studiens externa reliabilitet då detta på ett sätt blir en upprepning av studien i en annan 

kontext med respondenter som har liknande bakgrund. 
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6 Resultat och analys 
 

Under den här rubriken har vi presenterat resultatet av vår studie och vår analys av resultatet. 

Vi har redovisat hur de olika teman ser ut var för sig och i anslutning till varje tema 

presenterat de skillnader som finns i de svar som respondenter som svarat fick mansvinjetten 

kontra de som fick kvinnovinjetten. I redovisningen av två teman så har även likheter 

presenteras. De teman som vi presenterar är Aktuella kortsiktiga åtgärder, Bemötande, Vad 

respondenterna mer tycker de behöver veta/ vad de vill fråga, Vilka råd hade respondenten 

hade gett den våldsutsatta, Aktuella långsiktiga åtgärder samt Rutiner i arbetet med våld i 

nära relationer och skillnader i rutiner beroende på den våldsutsattas kön. För att se en 

diskussion kring våra valda teman och kopplingen dem emellan, samt hur dessa är kopplade 

till vår studies frågeställningar och vår valda teori hänvisas läsaren till studiens 

Begreppsdiskussion.  

 

I detta avsnitt så använder vi begreppen mansvinjett och kvinnovinjett. Mansvinjett är den 

vinjett där den våldsutsatta är en man och kvinnovinjetten är den vinjett där den våldsutsatta 

är en kvinna. 

 

6.1 Aktuella kortsiktiga åtgärder 
 

Den första frågan och dess resultat samt analys som vi presenterar handlar om vilka 

kortsiktiga åtgärder som respondenterna ansåg var aktuella för den våldsutsatta i vinjetten 

som respondenterna fick. De respondenter som fick mansvinjetten svarade så här på denna 

fråga: 

 

En av respondenterna ansåg att hen inte visste riktigt vad hen skulle göra i denna fråga. Hen 

tog enbart upp vad hen skulle göra i en situation då den våldsutsatta hade barn och då skulle 

hen verka för att de skyddades och kom bort från den våldsamma miljön. Hen uppgav att hen 

skulle behöva placera barnen på ett annat ställe, alltså bort ifrån båda föräldrarna. Tre av 

respondenterna uppgav att de skulle placera mannen på ett skyddat boende, varav en av dem 

tyckte att hen behövde utreda ärendet ytterligare för att få ett tidsperspektiv. En av 

respondenterna tyckte att mannen själv eventuellt skulle kunna lösa situationen genom att bo 

hos en vän eller ta in på hotell innan det blir aktuellt med skyddat boende. Hen tog även upp 

att eftersom den våldsutsatta mannen inte jobbar så är troligtvis hjälp med ekonomin befogat. 
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Att den våldsutsatta mannen har ett eget ansvar att hitta eget boende och lämna sin partner 

framgick i en av intervjuerna och under tiden det sker kan skyddat boende vara aktuellt. 

De respondenter som fick kvinnovinjetten svarade så här på frågan om vilka kortsiktiga 

åtgärder de ansåg var aktuella för den våldsutsatta kvinnan: 

 

Samtliga fyra respondenter uppgav att de skulle erbjuda skyddat boende till kvinnan. En av 

respondenterna uttryckte sig som att det verkligen var en akut nödsituation och att kvinnan 

måste bort därifrån med en gång. Hen uttryckte att den våldsutsatta kvinnan verkligen inte kan 

återvända hem. En annan respondent tolkade vinjetten som så att kvinnan inte vill hem igen 

och att ett annat boende måste ordnas åt henne. Två stycken respondenter uppgav att när det 

kommer in ett ärende som det de fick läsa så släpper de allt annat och fokuserar på hjälpen 

som den våldsutsatta behöver. Två respondenter uppgav att eftersom den våldsutsatta kvinnan 

saknar stabil ekonomi så kan det vara aktuellt med ekonomiskt bistånd. Angående ekonomin 

så tog en respondent även upp att det kan vara aktuellt med att hjälpa kvinnan att spärra 

bankkortet eller att gå till en bank för att stoppa eventuell amortering på huslån. Att kvinnan 

skulle behöva behandlande samtal som en akut eller kortsiktig åtgärd via en verksamhet som 

heter Familjefrid, en kommunal verksamhet dit samtliga respondenter kan hänvisa personer 

som är i behov av behandlande samtal, var det en respondent som tyckte. 

 

De skillnader som kan urskiljas mellan vilka kortsiktiga åtgärder som ansågs aktuella vid en 

jämförelse mellan de  respondenterna som fick mansvinjetten och de respondenter som fick 

kvinnovinjetten handlar mycket om att de som fick kvinnovinjetten såg mer allvarligt på 

situationen. Samtliga respondenter som fick kvinnovinjetten kom fram till att det utan tvekan 

var aktuellt med skyddat boende men de respondenter som fick mansvinjetten ville istället 

utreda mer eller se om det fanns en annan lösning innan skyddat boende skulle bli aktuellt. 

Till exempel tyckte en respondent som fick mansvinjetten att mannen först skulle försöka lösa 

sin situation själv innan skyddat boende blir aktuellt, som citatet nedan kan representera. 

 

...om han kunde lösa det själv genom att lösa det själv genom någon han känner eller så. 
(Respondent 7) 

 

Vi tolkar dessa ovanstående nämnda skillnader som att respondenterna som fick 

mansvinjetten ser den våldsutsatta som starkare och mer kontrollerad än de som fick 

kvinnovinjetten. Denna tolkning går väl ihop med den bild som Hirdman (2003, s. 48) 
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presenterar, där mannen beskrivs som hård och har kontroll enligt maskulinums första lag. 

Denna syn är något som de respondenter som fick mansvinjetten framhäver då till exempel en 

respondent tycker att den våldsutsatta mannen ska lösa sin situation själv. Mannens situation 

bedöms inte heller lika allvarlig som kvinnans där flera respondenter som fick kvinnovinjetten 

tydligt poängterar att situationen är akut för den våldsutsatta kvinnan, något  som aldrig 

uppgavs av någon respondent som fick mansvinjetten. Hirdman (2003, s. 48) skriver att 

kvinnan enligt maskulinums första lag anses av samhället vara svag och mjuk. Om en person 

anses vara svag och mjuk så ser vi det som att den personen torde anses vara någon som 

behöver skydd och som inte klarar sig själv, den syn som respondenterna som fick 

kvinnovinjetten har av den våldsutsatta. En text som kan få presentera den syn på att kvinnor 

behöver mer akut hjälp än mannen är citatet nedan. 

 

Dels så måste hon ju bort därifrån. Hon har ju, dels har hon ju akut nödsituation… (Respondent 2) 

 

En skillnad som kan ses angående vad respondenterna skulle erbjuda för åtgärder vid en 

jämförelse mellan respondenterna som fick kvinnovinjetten kontra de respondenter som fick 

mansvinjetten, är att i kvinnovinjetten så är respondenterna mer benägna att erbjuda konkret 

hjälp när det kommer till det ekonomiska stödet. De respondenter som fick mansvinjetten 

uppgav att behovet av ekonomiskt bistånd skulle kunna finnas för den våldsutsatta. Behovet 

av ekonomiskt bistånd uppgavs även av de respondenter som fick kvinnovinjetten.  

 

Skillnaderna finns i att de som fick kvinnovinjetten skulle gå längre och mer praktiskt hjälpa 

den våldsutsatta kvinnan med att spärra bankkortet ifall partnern också har tillgång till det och 

att följa med till banken som ledsagare för att vara ett stöd vid frysandet av räntan på bolånet. 

Denna skillnad mellan svaren hos respondenterna beroende på vilken vinjett de fick illustreras 

i ett konkret exempel i citatet nedan. 

 

Det är det inte sällan, att mannen har tillgång till kortet eller att pengarna går till mannens konto eller 

att mannen kanske skuldbelägger kvinnan så pass mycket att kvinnan har svårt att få eget kontrakt. 

Alltså lägenhetskontrakt. Så kvinnan är mycket ekonomiskt beroende av mannen. Och då går vi in 

och hjälper. Vi har kontakt kanske, kanske går vi till banken. Och så säger jag men kvinnan behöver, 

kvinnan kommer inte längre bo där. Så hon kommer att betala bara ränta så att hon vill stoppa sin del 

av amorteringen. (Respondent 5) 

 

Att respondenterna är mer benägna att ge den våldsutsatta kvinnan praktisk hjälp med hennes 

ekonomi jämfört med den våldsutsatta mannen kan förstås utifrån den naturliga ordningen, ett 
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begrepp som  Hirdman (2001, ss. 80-81) skriver om. Eftersom de som fick mansvinjetten inte 

skulle ge någon praktisk hjälp med ekonomin så tolkar vi det som att respondenterna tror att 

den våldsutsatta mannen har bra koll och klarar av det praktiska med ekonomin på egen hand. 

Detta tolkar vi genom begreppet den naturliga ordningen på så sätt att mannen tar hand om 

kvinnan, han har hand om ekonomin, men att kvinnan inte själv har förmåga att klara av det, 

att i kvinnans fall så är det något som hon inte förväntas kunna och därmed någonting som 

hon behöver stöd i. 

 

6.2 Hänvisningar till andra verksamheter 
 

      En del av arbetet som ingår i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer är att 

samverka mellan olika myndigheter samt frivilligorganisationer. Vi har frågat studiens 

respondenter om vilka verksamheter som de skulle hänvisat den våldsutsatta mannen 

respektive den våldsutsatta kvinnan till och vi kommer här presentera och jämföra svaren för 

att kunna identifiera skillnader. 

 

      De respondenter som fick mansvinjetten svarade så här på frågan om vilka verksamheter som 

de skulle hänvisat den våldsutsatta personen till: 

 

      Respondenterna svarade att de skulle hänvisat vidare den våldsutsatta mannen till en del 

verksamheter. En av respondenterna svarade att hen är osäker på huruvida det finns någon 

verksamhet som kan hjälpa män men att hen skulle hänvisa den våldsutsatta mannen till en 

kvinnojour, förutsatt att de tar emot våldsutsatta män. Hänvisa mannen till en kvinnojour som 

tar emot män ville ytterligare en respondent. En respondent uppgav polisen, så att en 

polisanmälan kan göras. Två stycken respondenter nämnde den kommunala verksamheten 

Familjefrid. 

 

      På frågan om vilka verksamheter som de skulle hänvisat den våldsutsatta personen till så 

svarade respondenterna som fick kvinnovinjetten så här: 

 

      De fyra respondenterna nämner en rad insatser. Tre av respondenterna uppgav att de skulle 

hänvisat den våldsutsatta kvinnan till den kommunala verksamheten Familjefrid. En av 

respondenterna uppgav att sjukvården hade kunnat vara aktuellt ifall det fanns psykiska eller 
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fysiska skador. En respondent uppgav att Arbetsförmedlingen hade kunnat bli aktuell för att 

skapa en stabil framtid. En annan respondent nämnde att stöd i föräldraskapet genom 

socialtjänstens familjeenhet hade kunnat vara aktuellt ifall den våldsutsatta kvinnan hade 

barn. En respondent tog även upp att det skulle kunna bli aktuellt för den våldsutsatta kvinnan 

att flytta till en annan kommun och att ifall detta blev aktuellt så skulle en annan kommun ta 

över ansvaret för kvinnan. Två av respondenterna uppgav att hänvisning till polisen hade 

kunnat vara aktuell ifall den våldsutsatta kvinnan vill göra en polisanmälan. 

 

      Det finns en del skillnader i vilka verksamheter som respondenterna som fick mansvinjetten 

skulle hänvisat mannen vidare till jämfört med vilka verksamheter de respondenter som fick 

kvinnovinjetten skulle hänvisat den våldsutsatta kvinnan till. En skillnad är att en av de 

respondenter som fick kvinnovinjetten skulle ha hänvisat den våldsutsatta vidare till 

Arbetsförmedlingen, något som aldrig nämns av de respondenter som fick mansvinjetten. 

Detta är någonting som stämmer väl överens med det som Hirdman (2003, s. 48; 2007, ss. 80-

81) säger om maskulinums första lag och den naturliga ordningen. Eftersom mannen ses som 

någon som har kontroll, som klarar sig själv och som är den som har kontroll på ekonomin 

enligt den naturliga ordningen så är han inte i behov av samma hjälp med arbete eller jobb 

som en kvinna. En kvinna däremot ses utifrån maskulinums första lag som svag och har inte 

ett ansvar utifrån den naturliga ordningen vad gäller att ta hand om ekonomin och att arbeta. 

Kvinnans uppgift är att sköta hemmet och barnen och  därför behöver hon mer hjälp med att 

hitta jobb och försörja sig, en uppgift utanför hennes naturliga plats. 

 

      Att respondenterna skulle hänvisat kvinnor till familjerådgivning för stöd i föräldraskapet men 

inte män skulle kunna upplevas som en paradoxal skillnad i förhållande till den naturliga 

ordningen och att respondenterna inte hänvisade den våldsutsatta mannen till 

Arbetsförmedlingen. Vi anser dock inte att detta är paradoxalt, att respondenterna skulle 

hänvisa kvinnor till Arbetsförmedlingen och inte män, därför att det ingår i den naturliga 

ordningen att mannen är försörjare och därför är inte bilden av honom att han behöver hjälp 

med hur han ska försörja sig, men det behöver en kvinna vars naturliga plats är i hemmet. En 

fråga som är relevant här anser vi är; borde det dock inte då vara så att kvinnor inte behöver 

stöd i sin roll i föräldraskapet eftersom det enligt den naturliga ordningen är deras uppgift att 

ta hand om barnen? Detta blir dock förståeligt i förhållande till maskulinums första lag där 

kvinnan  beskrivs som svag och oförståndig (Hirdman 2003, s. 48). För om kvinnan ses på 
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som svag och oförståndig så blir det logiskt att respondenterna erbjuder hjälp i föräldraskapet 

trots att det är deras uppgift enligt den naturliga ordningen. En annan skillnad är att det hos 

svaren från respondenterna som fick kvinnovinjetten dyker det upp att sjukvården skulle 

kunna vara aktuell för den våldsutsatta kvinnan att bli hänvisad vidare till. Sjukvården nämns 

inte som en verksamhet som den våldsutsatta skulle bli hänvisade vidare till av de 

respondenter som fick mansvinjetten. Denna skillnad, att kvinnor skulle hänvisas till 

sjukvården och inte män har vi svårt att förklara utifrån vår valda teori. Vi har inte kunnat dra 

någon koppling till synen på manligt och kvinnligt gällande denna fråga. 

 

6.3 Bemötande 
 

      En aspekt av arbetet som vi har valt att undersöka är vilket bemötande som socialsekreterare 

har gentemot våldsutsatta personer. Här har vi inte ställt frågor i anslutning till vinjetten som 

går att jämföra utan istället frågor om hur respondenterna ser på bemötande, vad de tycker är 

viktigt i bemötandet av en våldsutsatt och om de själva anser att det bör göras skillnad i 

bemötandet beroende på om det är en man eller kvinna som är våldsutsatt. 

 

       Det finns flera punkter som kommer upp hos respondenterna på frågan om vad de tycker är 

viktigt i bemötandet av våldsutsatta personer. En majoritet av de åtta respondenterna uppgav 

att det är viktigt att lyssna på den våldsutsatta. att inte ifrågasätta och att hålla sig lugn. 

Hälften av respondenterna uppgav att det är viktigt att bekräfta det som den våldsutsatta säger 

och  inte skuldbelägga den våldsutsatta. Två respondenter uppgav att det är viktigt att vara 

tydlig i vad för typ av insatser som verksamheten kan erbjuda den våldsutsatta för att undvika 

missförstånd. Vad respondenterna uppgav som viktiga delar i bemötandet kan citatet nedan få 

representera. 

 

       Jag tror inte jag göra några distinktioner på bemötandet. Det är samma som alltid att bemöta 

med respekt och lugn. Det gäller att vara tydlig med att detta kan jag erbjuda, detta kan jag 

hjälpa med. Men också att vara vänlig så tänker jag att man kommer långt. Och ha inlevelse. 

(Respondent 4) 

 

      På frågan om de tycker att tycker att det finns skillnader i vad som är viktigt i hur de bemöter 

kvinnor som våldsutsatta eller män som våldsutsatta så svarar samtliga respondenter att de 

inte anser att det finns några skillnader. Respondenterna tycker inte heller att de finns någon 

anledning till att göra skillnad, vilket citaten nedan kan få vara ett exempel på. 
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      Nej det tycker jag faktiskt inte. Det gör lika ont på en man att bli slagen som på en kvinna.  Det 

gör lika mycket. (Respondent 7) 

 

      Vid en analys av enbart frågan på hur socialsekreterare bemöter våldsutsatta personer 

beroende på kön finner vi inga skillnader i deras tankar kring att bemötandet skulle skilja sig 

beroende på den våldsutsattas kön då samtliga svarar att de inte gör någon skillnad. Om vi 

dock analyserar det som sägs i intervjuerna som indirekt handlar om bemötande och jämför 

svaren mellan de respondenter som fick mansvinjetten och de respondenter som fick 

kvinnovinjetten så finner vi vissa skillnader i bemötandet. En av respondenterna uppgav att 

det på hens arbetsplats har förekommit att män har bemötts annorlunda än  kvinnor, vilket 

citatet nedan kan få representera. 

 

      Vi har ambitionen att inte ska skilja. Men... jag har varit med om något fall här, där... där 

mannen har ifrågasatts mycket mer än vad en kvinna hade gjort. Den här mannen skyddats 

mycket, mycket, mycket tidigare om han hade varit kvinna. (Respondent 7) 

 

      Citatet ovan visar på att det kan förekomma olika bemötande kön när socialsekreterare träffar 

en våldsutsatt person beroende på vilket kön den våldsutsatta har. Respondenten uppgav att 

mannen i citatet ovan ifrågasattes mer än vad han hade gjorts ifall han istället hade varit en 

våldsutsatt kvinna. Att mannen i citatet ovan ifrågasattes på detta sätt skulle kunna bero på att 

respondenten (samt även respondentens kollegor) ser på mannen som stark och därför inte i 

lika stort behov av hjälp som om han varit en kvinna, som de istället ser som den svaga och 

därför mer legitim att hjälpa, någonting som kan leda till att mannen bemöts annorlunda och 

ifrågasätts mer. Dessa tankegångar  stämmer väl överens med det som Hirdman beskriver som 

maskulinums första lag där mannen beskrivs som stark och kvinnan, motsatsen till mannen, 

som svag (Hirdman, 2001, s. 48). Att våldsutsatta män ifrågasätts är något som stämmer 

överens med vad tidigare forskning visar på. Tsui (2014, s. 121) skriver i sin studie att 

våldsutsatta män i sitt möte med professionella blir dåligt bemötta och att deras problem blir 

förminskade. Detta stämmer överens med det som respondenten beskriver om att när en man 

sökte hjälp så blev han ifrågasatt och inte betrodd, någonting som ledde till att han fick hjälp 

mycket senare än om han varit en kvinna. 
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6.4 Vad respondenterna mer tycker de behöver veta/ vad de vill fråga den våldsutsatta 
 

En fråga som respondenterna i våra intervjuer fick besvara på är vad de ansåg att de behövde 

veta mer om den våldsutsattas situation/vad de ville fråga den våldsutsatta. På denna fråga så 

svarade respondenter som fick mansvinjetten så här: 

 

Tre respondenter svarade att de skulle vilja fråga mannen om de fick göra en standardiserad 

våldsbedömning på honom för att kunna bedöma hur allvarlig hans situation är. Samtliga 

respondenter hänvisade till Freda, en manual för bedömning av hur allvarlig en våldsutsatts 

situation är. En respondent nämnde att hen ville göra denna bedömning för att se ifall behovet 

av skyddat boende finns. Huruvida den våldsutsatta mannen i vinjetten har barn var det en 

respondent som ville veta och detta är också det enda som respondenten skulle vilja fråga 

mannen om. Respondenten uppgav att hen behöver göra en bedömning om det finns barn så 

att barnen/barnet inte far illa. Hen säger att ett barn inte ska leva i en sådan miljö och att om 

partnern till den våldsutsatta mannen inte frivilligt går med på en placering kan ett 

tvångsomhändertagande av barnen/barnet vara aktuellt. En respondent uppgav att hen vill veta 

ifall det finns djur med i bilden. Tidsaspekten tyckte en respondent var viktig, hur länge som 

våldet har pågått och när våldet gick från “det lilla” tills det började eskalera. 

 

De respondenter som fick kvinnovinjetten svarade så här på frågan om vad de ansåg att de 

behövde veta mer om den våldsutsattas situation/vad de ville fråga den våldsutsatta: 

Två respondenter ansåg att de behövde veta om en polisanmälan har skett. En respondent 

uppgav att hen ville veta ifall den våldsutsatta kvinnan är beredd att lämna sin partner. Vidare 

vill hen veta hur långt den våldsutsatta kvinnan har kommit i normaliseringsprocessen, en 

teori som mycket kortfattat beskrivet går ut på att kvinnliga våldsoffer normaliserar våldet och 

att de inte ser sig som utsatta eftersom de har blivit vana vid våldet. Respondenten menar att 

om kvinnan kommit långt i normaliseringsprocessen så kan det vara så att hon inte är redo att 

lämna partnern och att det därför är relevant att veta mer om hur situationer ser ut. En 

ytterligare respondent ville veta hur den våldsutsatta kvinnans möjligheter till att lämna 

relationen ser ut och vilka försök till uppbrott som den våldsutsatta kvinnan tidigare har gjort. 

Tre respondenter uppgav att de ville veta om den våldsutsatta har barn. Två av de 

respondenter som ville veta om den våldsutsatta kvinnan har barn uttrycker att de är intressant 

på så sätt att kvinnan kanske behöver ett boende dit hon kan ta med barnet/barnen. 
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I frågan om vad respondenterna ansåg att de behövde veta mer om den våldsutsattas 

situation/vad de ville fråga den våldsutsatta så finns det flera skillnader som går att tolka fram 

genom att jämföra det som respondenterna som fick mansvinjetten uppgav med det som 

respondenterna som fick kvinnovinjetten uppgav. En tydlig skillnad är att flera stycken av 

respondenterna som fick mansvinjetten tyckte att de behövde göra en manualbaserad 

bedömning på den våldsutsatta mannen. Det har ingen av de som fick kvinnovinjetten 

uppgivit, även om det framkommer av respondenterna som fick kvinnovinjetten att det finns 

sådana eller likande manualer även på deras  arbetsplatser. I tidigare forskning tas det upp att 

professionella kan ha svårigheter i att veta vad de ska göra när de stöter på våldsutsatta 

individer (Holma et al. 2012, s. 350). Denna tidigare forskning stämmer in på svaren hos de 

respondenter som fick mansvinjetten då vi tolkar det som att dessa respondenter vill göra en 

manualbaserad bedömning för att se vad den visar pga. osäkerhet i vad det är de ska göra. 

Denna osäkerhet kring vad som ska göras när en person blir utsatt för våld i en nära relation 

verkar inte finnas bland de respondenter som fick kvinnovinjetten eftersom ingen av dessa 

respondenter nämner att de behöver bedöma situationen ytterligare utifrån en manualbaserad 

bedömning. Att denna bild inte finns hos de respondenter som fick kvinnovinjetten kan 

förstås med att kvinnan anses vara ett mer idealiskt offer än en man och därför uppstår ingen 

osäkerhet kring vad som ska göras då kvinnan, utifrån Hirdmans (2003, s. 48) begrepp 

maskulinums första lag, är svag och mannen stark. Att vara svag är något vi tror förknippas 

med ett offer och därför mer legitim att hjälpa. Det finns även tidigare forskning som tar upp 

att kvinnan ses som ett offer av socialtjänsten. Ljungwald och Svensson (2007, s. 146) skriver 

att det är kvinnor som ses som brottsoffer av socialsekreterare eftersom kvinnorna anses av 

socialsekreterarna vara mer svaga och maktlösa. Mannen å andra sidan ska vara normbärare 

enligt maskulinums andra lag (Hirdman 2001, s. 62) och synen på mannen är, som tidigare 

nämnt, att han ska vara stark, hård och ha kontroll. Att mannen ses på som på en varelse som 

är stark, hård och som har kontroll samt att han förväntas vara normen i samhället tror vi gör 

att mannen inte passar in i rollen som ett offer och därför blir respondenterna osäkra kring vad 

de ska göra och får ta till mer manualbaserad metoder för att råda bot på osäkerheten. En 

annan skillnad i arbetet är hur de ser på föräldraskapet ifall den våldsutsatta i vinjetten skulle 

ha barn. En respondent som fick mansvinjetten ville undersöka ifall barnet/barnen behöver 

placeras ifrån båda föräldrarna (bort från våldet), inte att eventuella barn skulle placeras 

tillsammans med den våldsutsatta föräldern. Att eventuella barn skulle placeras tillsammans 
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med den våldsutsatta föräldern tycker däremot de respondenter som fick kvinnovinjetten. Hos 

respondenterna som fick kvinnovinjetten så går tankarna istället kring ifall den våldsutsatta 

kvinnan ska placeras tillsammans med sina barn på ett skyddat boende. Denna skillnad kan 

förstås utifrån Hirdman (2003, s. 80) begrepp, den naturliga ordningen. Den naturliga 

ordningen går ut på att synen på en kvinna är att hon ska tas hand om av mannen och att 

kvinnan i sin tur ska vara den som tar hand om barnen. Synen på att kvinnan bör ta hand om 

barnen kan ses i att de respondenter som fick kvinnovinjetten uppgav att eventuella barn 

skulle placeras och skyddas tillsammans med kvinnan på ett skyddat boende. Att mannen inte 

anses som lika självklar att ta hand om barnen kan också förstås utifrån den naturliga 

ordningen där det inte ingår i en mans uppgifter att ta hand om barn (Hirdman 2003, s. 80). 

 

En annan skillnad som vi kan se i respondenternas arbete med våld i nära relationer beroende 

på om det är en man eller kvinna som är våldsutsatt är att de respondenter som fick 

kvinnovinjetten uppgav att de ville veta ifall den våldsutsatta kvinnan kan lämna sin partner 

eller om hon tidigare har gjort försök att göra det, någonting som inte uppgavs av någon 

respondent som fick mansvinjetten. Att respondenterna uppgav skilsmässa eller att kvinnan 

ska lämna sin partner är något som återkommer på flera ställen i intervjuerna och vi kommer 

beskriva hur det kan förstås senare i nedanstående avsnitt Vilka råd  respondenten hade gett 

den våldsutsatta. 

 

6.5 Vilka råd  respondenten hade gett den våldsutsatta 
 

En fråga som respondenterna fick svara på i intervjun gällde vilka råd som de hade gett den 

våldsutsatta. De respondenter som fick kvinnovinjetten svarade så här på denna fråga: 

Tre av respondenterna undvek helst att ge något råd överhuvudtaget till den våldsutsatta 

kvinnan, trots detta så hade ändå samtliga tre minst ett råd var att ge till den våldsutsatta. Två 

av respondenterna hade rekommenderat kvinnan att göra en polisanmälan om våldet. Tre av 

respondenterna hade gett kvinnan råd kopplat till förhållandet till hennes partner som 

exempelvis att testa särboförhållande (men helst lämna partnern), diskutera eventuell 

skilsmässa och diskutera varför hon stannar kvar i relationen. Enbart en av respondenterna såg 

rådgivning som en given del i arbetet och var en av de som rekommenderade polisanmälan 

och diskussion i varför kvinnan stannar kvar i förhållandet. 

De respondenter som fick mansvinjetten svarade så här på frågan om vilka råd de skulle gett 

den våldsutsatta: 
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Precis som med de respondenter som fick kvinnovinjetten så var tre av dessa respondenter 

tveksamma inför att ge den våldsutsatta något råd. En av dessa respondenter gav trots sin 

tveksamhet i denna fråga rådgivning i form av rekommendation av polisanmälan. Utöver den 

nyligen nämnda respondenten så var det ytterligare en respondent som hade rekommenderat 

den våldsutsatta att göra en polisanmälan. Enbart en av respondenterna såg rådgivning som en 

självklar del i arbetet och hade rekommenderat den våldsutsatta mannen att göra en 

polisanmälan, skaffa ett annat boende och inte gå tillbaka till hemmet. 

 

En skillnad mellan respondenterna i de två vinjetterna är att respondenterna som fick 

kvinnovinjetten gav en bredare flora av råd till kvinnan jämfört med respondenterna som fick 

mansvinjetten. Denna bredare flora av råd består av vad respondenterna som fick 

kvinnovinjetten ville ge kvinnan råd om hur kvinnan borde hantera sitt förhållande till sin 

partner genom att rekommendera kvinnan att testa särboförhållande (men helst lämna 

honom), diskutera varför hon stannar kvar i relationen och få råd angående skilsmässa ifall 

kvinnan vill skilja sig. Liknande råd ges inte av någon av respondenterna som fick 

mansvinjetten. Att den våldsutsatta kvinnan ges fler än råd än den våldsutsatta mannen tolkar 

vi som att respondenterna anser att en våldsutsatt kvinna inte har samma förmåga som en 

våldsutsatt  man att göra kloka beslut om vad som bör göras i situationen, att mannen är mer 

aktiv och att mannen ses som att han själv bör ta ansvar för situationen. Att mannen har ett har 

ett större förstånd och är mer aktiv än kvinnan är någonting som kan förstås utifrån synen på 

att män representerar förstånd och aktivitet, egenskaper som kan kopplas till maskulinums 

första lag där kvinnan ses som oförståndig och passiv i relation till mannen (Hirdman (2003, 

s. 48). I de fall där den våldsutsatta är man så innebär det ett större ansvar för den våldsutsatta, 

jämfört med om den våldsutsatta varit kvinna, någonting som kan förstås utifrån maskulinums 

andra lag, att mannen är normbärare, vilket skapar vissa ansvarsområden enligt Hirdman 

(2003, s. 63). I detta fall kan mannens ansvarsområde ses som ansvaret att vara en bärare av 

normerna “mannen är aktiv och förståndig”, normer som härstammar från maskulinums första 

lag (Hirdman 2003, s. 48). Ett citat som kan få representera synen på kvinnor som varelser 

utan samma förstånd som män då de fick mer råd än mannen, är när en av respondenterna 

beskriver vilka råd hen skulle ge kvinnan. 
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       Så skulle jag motivera henne att hon är värd mycket mer än detta. Och kanske om hon inte 

skulle vilja släppa mannen helt och hållet så skulle jag i så fall råda eller.. motivera henne till att 

dom i så fall skulle pröva att vara särbo. (Respondent 5) 

 

      Ovanstående citat ser vi som att respondenten inte anser att kvinnan är förmögen att förstå 

vilket värde hon besitter och behöver få detta förklarat för sig samt att hon inte förstår vad 

som är bästa att göra, någonting vi tolkar som att kvinnan inte ses som förståndig jämfört med 

en man förstått utifrån maskulinums första lag, en lag som enligt Hirdman (2003, s. 48) 

innebär att män och kvinnor är motsatsen till varandra och män till skillnad från kvinnor är 

förståndiga. Vi tolkar det som att respondenterna ser män som mer förståndiga då ingen av 

respondenterna som fick mansvinjetten uppger liknande råd. 

 

6.6 Aktuella långsiktiga åtgärder 
 

En fråga som respondenterna fick svara på i intervjuerna handlade om vilka långsiktiga 

åtgärder som de ansåg vara aktuella för den våldsutsatta i vinjetten. De respondenter som fick 

kvinnovinjetten svarade så här på denna fråga: 

 

Samtliga respondenter ansåg att minst en långsiktig åtgärd var aktuell för den våldsutsatta 

kvinnan. Tre av respondenterna ansåg att kvinnans boendesituation behövde lösas på lång 

sikt. Två av respondenterna ansåg att behandlande samtal via den kommunala verksamheten 

Familjefrid var en långsiktig åtgärd som var aktuell för kvinnan. En av respondenterna som 

ansåg att kvinnans boendesituation behövde lösas på lång sikt ansåg även att kvinnan var i 

potentiellt behov av sekretessmarkering och att hon även kunde få hjälp med 

missbruksproblematik ifall hon har det, någonting som enligt denna respondent är vanligt 

bland de som är utsatta för våld i en nära relation. Denna respondent menade att detta 

sammanfattningsvis handlade om att kvinnan ska få ett liv där hon inte behöver se sig över 

axeln i rädsla för att ex-partnern ska vara efter henne. Den andra respondenten som ansåg att 

kvinnans boendesituation behövde lösas på lång sikt ansåg även att kvinnan skulle genomgå 

en riskbedömning, polisanmäla våldet samt få hjälp med “det grundläggande” (bankkort, 

kläder, mat) hos en kvinnojour och erbjudas behandlande samtal på den kommunala 

verksamheten Familjefrid. Den sista av respondenterna som ansåg att kvinnan behövde hjälp 

med sin boendesituation ansåg att kvinnan även var i behov av  behandlande samtal. En av 

respondenterna uppgav en åtgärd som hen ansåg var aktuellt för den våldsutsatta kvinnan ur 

ett långsiktigt perspektiv, denna åtgärd var unik och ingenting som någon annan respondent 
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tagit upp. Denna åtgärd var att den våldsutsatta kvinnan skulle sättas sig i sysselsättning om 

hon inte hade arbete/komma igång med sin ekonomi. 

 

De respondenter som fick mansvinjetten svarade så här på frågan om vilka långsiktiga 

åtgärder de ansåg var aktuella för den våldsutsatta mannen: 

 

En av respondenterna ansåg inte att någon långsiktig åtgärd var aktuell för den våldsutsatta 

mannen. De resterande tre respondenterna hade alla olika unika åtgärder som de ansåg var 

aktuella för den våldsutsatta mannen, ingen av respondenterna uppgav samma åtgärd. Två av 

respondenterna uppgav enbart en långsiktig åtgärd var. En av respondenterna uppgav att 

samtal mellan respondenten och den våldsutsatta var den långsiktigt aktuella åtgärden. En 

annan respondent ansåg att mannen behövde hjälp med att skaffa eget boende på lång sikt. En 

ytterligare långsiktig åtgärd som ansågs aktuell av en respondent var att den våldsutsatta 

mannen skulle lämna sin partner och söka om sekretessmarkering ifall det fanns risk för att 

han skulle bli förföljd av sin partner. 

 

Vid en jämförelse mellan svaren hos de respondenter som fick mansvinjetten och de 

respondenter som fick kvinnovinjetten så finns det ett antal likheter såsom att respondenter i 

båda vinjetterna anser att behandlande samtal, lösande av boendesituationen, 

sekretessmarkering och att lämna partnern är aktuella långsiktiga åtgärder. En skillnad dock 

som vi funnit mellan de respondenter som fick kvinnovinjetten och de respondenter som fick 

mansvinjetten är att det bland de respondenter som fick kvinnovinjetten nämndes att 

grundläggande hjälp i form av mat, kläder och bankkort via en kvinnojour var aktuellt för den 

våldsutsatta. Att den skillnad vi presenterat ovan är baserat i en verksamhet som främst syftar 

till att arbeta med det ena könet (kvinnor) kan anses vara problematiskt. Att detta är en 

relevant skillnad menar vi dock inte är så konstigt eftersom att trots att en man inte kan få 

hjälp via en kvinnojour så finns det mansjourer att tillgå och en avsaknad av en kvinnojour i 

kommunen är ingenting som friskriver socialtjänsten från att ge en kommuninvånare hjälp 

enligt 2 kap. 1§ socialtjänstlagen. 

 

Att den våldsutsatta kvinnan anses behöva grundläggande hjälp i form av mat, kläder och 

bankkort, men inte den våldsutsatta mannen, menar vi tyder på att respondenterna anser att 

kvinnan är passiv. Att kvinnan skulle behöva hjälp med mat och kläder kan anses vara 
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paradoxalt i förhållande till att hennes plats är i hemmet enligt den naturliga ordningen 

(Hirdman 2003, s. 81), eftersom tillagning av mat och möjligtvis produktion av kläder torde 

kunna ses som en del av arbetet i ett hem. Vi menar dock att hjälp med mat och kläder även 

omfattar införskaffande av mat och kläder, någonting som torde skötas av den som har den 

ekonomiska makten, med andra ord mannen enligt den naturliga ordningen (Hirdman 2007, s. 

42). Att kvinnan är en passiv varelse kan förstås med hjälp av maskulinums första lag 

(Hirdman 2003, s. 48). Eftersom det, enligt vår tolkning, är så att kvinnan anses vara passiv 

och ha sina uppgifter i hemmet av respondenterna som fick kvinnovinjetten så blir en naturlig 

följd av detta att kvinnan inte ses som förmögen att själv kunna tillgodose sig med mat och 

kläder. Att kvinnan inte anses vara förmögen att ordna med bankkort enligt respondenterna 

som fick kvinnovinjetten kan även detta förstås med hjälp att kvinnan anses vara passiv och 

ha sina sysslor i hemmet. Att mannen inte får denna hjälp med kläder, mat eller bankkort när 

han befinner sig i en identisk situation tyder på att han, till motsats från kvinnan, ses som 

aktiv utifrån maskulinums första lag (Hirdman 2003, s. 48) och därmed förmögen att ta hand 

om sig själv. Det är även hans uppgifter enligt den naturliga ordningen att han tar hand om 

ekonomin och behöver därför inte hjälp med exempelvis bankkort (Hirdman 2007, s. 42). 

Nedan är ett citat som visar på hur de respondenter som fick kvinnovinjetten resonerar kring 

kvinnans situation. 

 

      Sen är det stöd för det här, för de mest grundläggande sakerna som att se till så hon har bankkort, 

så inte han kommer åt det. Eehh.. att såna saker fungerar. Tillräckligt med kläder, mat, de 

nödvändiga sakerna. (Respondent 2) 

 

Utöver skillnaden att kvinnan ansågs behöva hjälp med det grundläggande i form av mat, 

kläder och bankkort av en kvinnojour så finns ett antal andra skillnader att utläsa mellan 

respondenternas svar beroende på vilken vinjett de fick. Dessa skillnader är att kvinnan 

ansågs behöva hjälp med att komma igång med ekonomin/få sysselsättning, vara i behov en 

riskbedömning och behöva hjälp med kontakt hos polisen.  Dessa skillnader går även att 

utläsa i andra delar i denna studies avsnitt Resultat och analys. Analys gällande ekonomi/få en 

sysselsättning och riskbedömning finns under  Aktuella kortsiktiga åtgärder och analys av 

hjälp med kontakt hos polisen finns under Vilka råd  respondenten hade gett den våldsutsatta. 
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6.7 Rutiner i arbetet med våld i nära relationer och skillnader i rutiner beroende på den 

våldsutsattas kön 
 

En aspekt av arbetet som vi har valt att undersöka är vilka rutiner respondenterna har i arbetet 

med våld i nära relationer och ifall det finns några skillnader i dessa beroende på den 

våldsutsattas kön. I detta avsnitt så presenteras inte resultatet uppdelat mellan respondenterna 

som fick kvinnovinjetten jämfört med respondenterna som fick mansvinjetten. Att vi inte 

delat upp resultatet utifrån de två olika vinjetterna är därför att frågorna om rutiner inte är 

kopplade till vinjetten. 

 

      Respondenterna svarade så här på frågan om vilka rutiner de har i arbetet med våld i nära 

relationer: 

 

I en av intervjuerna tas frågan om vilka rutiner som finns på arbetsplatsen med våld i nära 

relationer inte upp och blir därför inte besvarad av respondenten. En av respondenterna kunde 

inte konkret formulera de rutiner som de har på sin arbetsplats i arbetet med våld i nära 

relationer. En av respondenterna uppger att det finns en checklista som de går efter i sitt 

arbete (respondenten uppgav inte vad som ingår i denna checklista) men att rutinerna i övrigt 

är bristfälliga. En annan respondent hänvisar till en bok som de arbetar utifrån, en bok som de 

arbetar utifrån tillsammans med två andra kommuner men som hen inte berättar mer om. Det 

fanns en respondent som uppgav att de arbetar enbart utifrån ett fåtal rutiner. Denna 

respondent var den ena av tre respondenter som kunde konkret uppge exempel på vilka rutiner 

som respondenten har i sitt arbete med våld i nära relationer. De rutiner som respondenten 

uppgav var att de ska vara två socialsekreterare när de träffar en klient, med syftet att de 

tillsammans (socialsekreterarna) ska kunna lösa praktiska problem och “bolla” frågor med 

varandra samt att de ska genomföra en riskbedömning och en utredning. Den andra 

respondenten som kunde konkret uppge vilka rutiner de hade på arbetsplatsen uppgav dessa 

rutiner; inhämta största möjlig mängd information, ta nödvändiga kontakter, hitta lämpligt 

boende och vid behov koppla in sjukvård. Den tredje respondenten som kunde konkret uppge 

vilka rutiner de hade på arbetsplatsen hänvisar till dokument som de arbetar utifrån men 

uppger även att det ingår att öppna utredning och göra en säkerhetsbedömning (efter behov) i 

deras rutiner. En annan respondent hänvisar till diverse dokument som är vad deras rutiner 

består av. 
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En ytterligare fråga som respondenterna fick svara på vad gäller rutiner är ifall de anser att 

deras rutiner i arbetet med våld i nära relationer skiljer sig beroende på vilket den våldsutsatta 

har. Respondenterna svarade så här på denna fråga: 

 

I tre av intervjuerna så tas frågan om huruvida rutinerna i deras arbete med våld i nära 

relationer skiljer sig beroende på den våldsutsattas kön inte upp och blir därför en obesvarad 

fråga av dessa tre respondenter. I fyra intervjuer där vi fick svar på frågan om  huruvida de 

anser att rutinerna i deras arbete med våld i nära relationer skiljer sig beroende på den 

våldsutsattas kön så uppger samtliga respondenter att de inte anser att det finns någon skillnad 

i rutinerna beroende på vilket kön den våldsutsatta har. En av dessa respondenter uppger dock 

att de inte mött så många våldsutsatta män men att respondenten ändå inte tror att det finns 

skillnader i deras rutiner beroende på kön.  En av respondenterna uppger att de har ambitionen 

att inte ha olika rutiner beroende på vilket kön den våldsutsatta har men att det har 

förekommit skillnader särbehandling på arbetsplatsen av våldsutsatta beroende på den 

våldsutsattas kön. Respondenten talade om ett fall där ifall mannen hade varit kvinna istället 

så hade mannen skyddats mycket tidigare. 

 

Sammanfattningsvis så pekar inte svaren på frågan om rutiner skiljer sig beroende på den 

våldsutsattas kön på att det skulle vara några skillnader då en klar majoritet (fyra av fem) av 

de som svarade på denna fråga uppgav att det inte finns skillnader i deras rutiner i arbetet med 

våld i nära relationer beroende på vilket kön den våldsutsatta har. Dock så har vi under andra 

delar i analysen kunnat hitta skillnader mellan hur socialsekreterare skulle agera beroende på 

om de möter en våldsutsatt man eller en våldsutsatt kvinna, vilket vi anser även tyder på att 

rutinerna skulle skilja sig i det konkreta arbetet även om det formellt sätt inte enligt 

respondenterna görs någon skillnad i rutiner beroende på den våldsutsattas kön. Att vi inte har 

kunnat peka på skillnader i rutiner beroende på den våldsutsattas kön skulle kunna bero på 

den problematik som vi presenterat i metod avsnittet där vi tar upp att det är problematiskt att 

ställa explicita frågor om könsskillnader. Det gör vi för att få svar på frågan om rutiner och 

om de skiljer sig beroende på den våldsutsattas kön och det skulle kunna leda till att de svarar 

på ett sätt som de finner idealiskt eller att de inte är medvetna om den distinktion mellan 

könen som sker, som vi tar upp är problematiskt med att ställa explicita frågor. 
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7 Sammanfattning och slutsatser 
 

Denna studie har tre olika frågor som ska besvaras. De två första frågorna lyder: 

Hur arbetar socialsekreterare med våldsutsatta män respektive våldsutsatta kvinnor? 

Vilka eventuella skillnader finns i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer 

beroende på om den våldsutsatta är man eller kvinna? 

 

Dessa två frågor är av deskriptiv art och vi har sammanfattat svaren i en tabell. Tabellen 

kommer att ta upp hur respondenterna skulle gjort om den våldsutsatta var man, hur de skulle 

gjort om den våldsutsatta var en kvinna samt vilka skillnader som finns ifall det är en man 

eller kvinna som är våldsutsatt. Första kolumnen visar vilken aspekt av socialsekreterares 

arbete som är aktuell, den andra kolumnen visar svaren från de respondenter som fick 

mansvinjetten, den tredje kolumnen visar svaren från de respondenter som fick 

kvinnovinjetten och den fjärde kolumnen visar skillnader i svaren mellan svaren hos 

respondenterna i de två olika vinjetterna. I fjärde kolumnen visar vi skillnader genom att 

skriva ut det som sägs bara om kvinnor (Kvinna:) och det som sägs bara om män (Man:). 

Siffran inom parantes i kolumn två och tre, ex (2), visar på hur många respondenter som tagit 

upp det ämnet. 

 

Område Man Kvinna Skillnader 

Aktuella kortsiktiga 

åtgärder 

Vet inte (1),  

Skyddat boende (3), 

Ekonomisk 

hjälp(1), 

Ekonomisk hjälp (2), Skyddat 

boende/akut skydd (4), bort från 

mannen direkt (1), akut 

riskbedömning för att se om hon 

kan återvända till mannen (1) 

Kvinna: Ser det 

allvarligare, konkret 

ekonomisk hjälp, 

Man: Lösa boende 

själv i första hand. 

Aktuella 

långsiktiga 

åtgärder 

Samtal (1), Hjälp 

med boende (1), 

lämna den han 

lever ihop med (1) 

Riskbedömning (1), kontakt med 

polis (1), behandlande samtal (2), 

stöd i det grundläggande med 

mat, kläder, bankkort via 

kvinnojour (1), lösa 

boendesituationen (3), komma 

igång med ekonomi/få en 

sysselsättning (1), bodelning vid 

Kvinna: 

Grundläggande hjälp, 

ekonomisk hjälp, 

kontakt med polisen. 

Man: Ingenting. 
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separation (1), 

sekretessmarkering (1) 

Hänvisningar till 

andra verksamheter 

Vet inte (1), 

Kvinnojourer (2), 

Polisen (1), den 

kommunala 

verksamheten 

Familjefrid (1) 

Den kommunala verksamheten 

Familjefrid (3), kvinnojour (1) , 

arbetsförmedlingen (1), polisen 

(2), hälso- och sjukvård (1), barn 

med i bilden stöd i föräldraskap 

(2) vid behov av flytt till annan 

kommun (1), 

Kvinna: 

Arbetsförmedling, 

Sjukvården, 

Familjerådgivning 

Man: Ingenting. 

Vilka råd 

 respondenten hade 

gett den 

våldsutsatta 

Vet inte (1), Ger 

inte råd (3), 

Polisanmäla (2), 

Ger inte råd (3), att polisanmäla 

(2), råd angående relationen (3) 

Kvinna: Råd kring att 

hantera förhållandet. 

Man: Ingenting. 

 Vad respondenterna 

mer tycker de 

behöver veta/ vad 

de vill fråga den 

våldsutsatta 

 

Om han har barn 

(1), Göra en freda 

(3), Hur länge det 

pågått (1), om det 

finns djur (1) 

Om polisanmälan gjorts (2), om 

barn finns med i bilden (3), få ett 

tidsperspektiv (2), om hon har 

försökt lämna tidigare (2), få mer 

detaljer (2), frågor om boende 

(2), om hon kan tänka sig att 

lämna sin man (1) 

Kvinna: Ifall hon har 

barn, om hon försökt 

lämna, möjligheter att 

lämna partnern 

Man: Manualbaserad 

bedömning, Ifall han 

har barn för att 

placera 

 

På teman Bemötande och Rutiner i arbetet med våld i nära relationer och skillnader i rutiner 

beroende på den våldsutsattas kön så sammanfattar vi resultatet och de skillnader som vi 

funnit i dessa teman med hjälp av en ytterligare tabell. 
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Område Resultat Skillnader 

Bemötande Lyssna (4), inte ifrågasätta (3), 

hålla sig lugn (3) , bekräfta/inte 

skuldbelägga (4), tydlig med vad 

som kan erbjudas (1). 

I ett av fallen upplevde 

respondenten att mannen 

ifrågasätts mer. I de andra fallen 

uppgavs ingen skillnad. 

Rutiner i arbetet med våld i 

nära relationer och skillnader i 

rutiner beroende på den 

våldsutsattas kön 

Kunde konkret uppge rutiner (3) 

checklista och diverse dokument 

(4). 

Inga skillnader i rutiner 

beroende på den våldsutsattas 

kön. 

 

Studiens tredje fråga som ska besvaras är den analyserande frågan och bygger på att de första 

två frågorna besvaras. Denna fråga lyder: 

 

Om det finns skillnader i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer beroende på om 

den våldsutsatta är man eller kvinna, hur kan dessa skillnader i socialsekreterares arbete med 

våldsutsatta män och kvinnor förstås utifrån ett genusperspektiv? 

 

Som vi tidigare presenterat i förhållande till frågeställning två i vår studie så har vi funnit 

skillnader i socialsekreterares arbete med våld i nära relationer beroende på om den 

våldsutsatta är man eller kvinna, ett krav för att studiens tredje frågeställning ska kunna 

besvaras. Det vi har kommit fram till i analysen är att vi med hjälp av Hirdmans 

genusteoretiska begrepp kan förstå de flesta av de skillnader som vi har identifierat och 

därmed skapa en förståelse för hur socialsekreterare arbetar med våld i nära relationer. Vi har 

kunnat förstå skillnader inom samtliga av våra teman förutom inom temat Rutiner i arbetet 

med våld i nära relationer och skillnader i rutiner beroende på den våldsutsattas kön.  

 

Sammanfattningsvis så har vi visat på att många av skillnaderna kan förstås genom Hirdmans 

lagar om maskulinum samt den naturliga ordningen. Vi har visat på vid ett flertal tillfällen att 

kvinnan ses på som svag, passiv och att hon inte klarar sig själv till motsats från mannen som 

är stark och självständig, genom maskulinums första lag. Ett tydligt exempel på när vi 

använder maskulinums första lag finns under temat Aktuella kortsiktiga åtgärder där de 

respondenter som fick kvinnovinjetten ser situationen som allvarligare än de respondenter 
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som fick mansvinjetten, någonting som kan förstås genom att respondenterna ser kvinnan som 

svag och därför i mer akut behov av hjälp än en man som de istället ser som stark. Det andra 

begreppet vi har använt oss av för att förstå vår empiri är maskulinums andra lag. Detta 

begrepp har vi använt under teman Vad respondenterna mer tycker de behöver veta/vad de 

vill fråga och Vilka råd  respondenten hade gett den våldsutsatta genom att förstå 

skillnaderna med att mannen har som uppgift att bära de normer som finns i samhället, t.ex. 

de normer som härstammar ur maskulinums första lag. Detta kan t.ex. tydligt ses i vilka råd 

som respondenten skulle ge den våldsutsatta eftersom det där medföljer vissa ansvarsområden 

som normbärare och därför förväntas mannen klara sig bättre själv och inte behöva råd då han 

ses som det eftersträvansvärda. Det tredje begreppet , den naturliga ordningen, har vi använt 

oss av för att förstå vilka roller som respondenterna ser som manligt och kvinnligt. Vi har 

använt oss av begreppet för att förstå kortsiktiga åtgärder, långsiktiga åtgärder samt det 

bemötande som respondenterna har gentemot den våldsutsatta. Ett exempel på begreppets 

tillämpbarhet kan ses i vår analys av bemötandet då respondenterna som fick kvinnovinjetten 

skulle ha placerat kvinnan tillsammans med eventuella barn och de respondenterna som fick 

mansvinjetten istället skulle placera barnen bort från den våldsutsatta mannen också. Detta 

kan förstås genom att kvinnan ses som den som ska ta hand om barnen som är en av hennes 

uppgifter enligt den naturliga ordningen. 

 

Slutsatser som vi har dragit utifrån vår studies avsnitt Resultat och analys är att avsnittet visar 

på att respondenternas arbete till stor del kan förstås utifrån stereotypa föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt och hur män och kvinnor förväntas vara, vilket vi anser tyder på 

att könet hos den våldsutsatta är en viktig variabel i socialsekreterares arbete med våld i nära 

relationer. Skillnaden är överlag att den våldsutsatta mannen ses som den starkare och som att 

han är i mindre behov av hjälp än vad den våldsutsatta kvinnan är. Mannen ses som den som 

har kontroll, dels på ekonomin dels på  allt annat praktiskt som behöver ordnas vid ett 

uppbrott från en våldsam relation. Kvinnan ses ,som nämnt många gånger i avsnittet Resultat 

och analys, som svagare och oförmögen till att lösa problem självständigt. Respondenterna är 

mycket mer benägna att ge en kvinna praktiska råd eller hjälp gällande exempelvis ekonomi 

än de är med en våldsutsatt man. 
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8 Slutdiskussion 
 

Vår studie har kunnat bidra med ny kunskap kring hur socialsekreterare arbetar med våld i 

nära relationer genom den jämförelse vi gjort i hur arbetet ser ut beroende på könet hos den 

våldsutsatta. De skillnader vi har hittat pekar på att det kan vara stereotypa föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt som ligger bakom socialsekreterares agerande. Denna 

särbehandling tror vi dock inte är något som socialsekreterarna strävar efter eller ens kanske 

är medvetna om. I vår problemformulering tar vi upp vad för ny kunskap som denna studie 

kan bidra med. Vi tar upp att om könet på den våldsutsatta har stor betydelse vid 

bedömningen av den våldsutsattas situation så kan andra viktiga delar försummas. Våld i nära 

relationer har en tendens att i stort sätt uteslutande handlar om antingen det ena könet eller det 

andra. Det är till exempel uppdelat mansjour-kvinnojour, mäns utsatthet beskrivs på ett sätt, 

kvinnors på ett annat, något som skiljer denna utsatthet från andra områden, t.ex. 

missbruksproblematik, enligt vår erfarenhet. Att systematiskt göra skillnad mellan 

våldsutsatta män och våldsutsatta kvinnor i arbetet med våld i nära relationer tror vi bottnar i 

att det anses vara distinkta skillnader mellan män och kvinnor just för att de är män och 

kvinnor. Vår studie har pekat på att könet kan ha en stor betydelse i arbetet med våld i nära 

relationer och att mycket av arbetet kan förstås utifrån föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Med anledning av att arbetet på många sätt skiljer sig beroende på kön så tror vi att 

socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer behöver bli mer medvetna om sina 

föreställningar om manligt och kvinnligt, för att lättare kunna avgöra vad som är den faktiska 

situationen och vad som är fördomar om män eller kvinnor just för att de är män eller kvinnor. 

På vår resa genom socionomutbildningen har genus varit något som vi tycker ha varit ett ofta 

återkommande tema. Vi anser att det är bra att socionomutbildningen har öppnat våra ögon 

inför genusperspektivet ,som är en relativt ny aspekt i socialt arbete, eftersom föreställningar 

om vad som är manligt och kvinnligt genomsyrar hela samhället och är därmed svåra att 

upptäcka hos sig själv jämfört med andra fördomar som till exempel fördomar mot polisen 

som maktmissbrukare, en fördom som inte delas av alla i samhället. 

 

Den tidigare forskning vi har presenterat har kommit fram till en del motstridiga slutsatser 

jämfört med den här studien och det är det som kommer tas upp i detta stycke. Den tidigare 

forskningen pekar på att de som ska bidra med hjälp för våldsutsatta bemöter de våldsutsatta 

på ett dåligt sätt (Tsui 2014, s. 121) och ett flertal studier pekar på att de professionella 

skuldbelägger de våldsutsatta och anser att det är de våldsutsattas eget fel att de är utsatta 
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(Holma et al. 2012, s. 351; Virkki 2015, s. 718).  Det har denna studie inte kunnat visa på utan 

istället verkar våra respondenter, enligt oss, vara väl medvetna om vad som är viktigt vid 

bemötande. Flera respondenter i vår studie tar till exempel upp att det i bemötandet är viktigt 

att inte skuldbelägga den våldsutsatta för hens situation vilket går väl ihop med den forskning 

som Ljungwald och Svensson (2007, s. 144) presenterat där författarna visar att 

socialsekreterare anser att våldsutsatta är utan skuld och delaktighet i våldssituationens 

uppkomst och fortlevnad. Den tidigare forskningen tar även upp att professionella som arbetar 

med våld i nära relationer inte tar det ansvar som de borde göra och att de skjuter problemet 

ifrån sig (Holma et al. 2012, s. 348). Vår studie har inte undersökt just detta fenomen, men det 

finns inget i vår studie som skulle peka på att de socialsekreterare som vi har intervjuat skulle 

skjuta problemet ifrån sig. De socialsekreterare vi har intervjuat visar istället på engagemang 

och berättar med entusiasm om sitt arbete. 

 

Vår studie är en liten kvalitativ studie som främst kan säga något om just de respondenter som 

vi har valt att intervjua och därför vill vi ta upp hur framtida studier skulle kunna utveckla 

våra resultat. Vår avsikt med studien är inte att den ska vara generaliserbar utan att den istället 

ska belysa hur det skulle kunna se ut. För att få mer generaliserbara resultat så skulle en 

framtida, exempelvis kvantitativ, studie kunna göras. Denna hypotetiska kvantiativa studie 

skulle kunna bestå i en vinjett likt denna studie men med efterföljande enkätfrågor som skulle 

kunna svaras av ett stort antal socialsekreterare för att kunna ge en bredare bild av fenomenet. 

Det skulle vara intressant att undersöka om de resultat som denna studie har visat på går att 

generalisera på en bredare grupp socialsekreterare. 

 

En sak som vår studie har visat som hamnar lite utanför våra frågor men som kan vara 

relevant att ta upp är hur socialsekreterare ser på förövaren gällande våld i nära relationer. 

Den generella synen vi har upptäckt, genom vår studie, som socialsekreterare har är att de ser 

kvinnan som den utsatta och att det är en man som är förövare. Det skulle kunna bero på att 

det är den vanligaste situationen som socialsekreterare möter, men vi finner det ändå värt att 

problematisera. En av våra respondenter säger t.ex. att de (på arbetsplatsen) för några år sen 

knappt hade några ärenden alls av våld i nära relationer. Sedan började de fråga sina klienter 

om deras partner utsatt dem för våld och då blev det en explosionsartad ökning i antalet 

ärenden. De ändrade alltså arbetssätt och fick många fler ärenden med våld i nära relationer. 

Statistiskt sett är det fler kvinnor än män som är utsatta för våld i en nära relation, 7% av 
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kvinnorna respektive 6,7% av männen (Frenzel 2014, s. 7),  men skillnaden är dock väldigt 

liten. Rent spekulativt skulle det kunna vara så att socialsekreterare inte upptäcker när män är 

utsatta och att det är därför som de har så få ärenden där det är män som är utsatta. På frågan 

om könsfördelningen på deras klienter så svarar respondenterna att det är kanske max en av 

tjugo som är män jämfört med kvinnor. Vad denna överrepresentation av kvinnor som 

våldsutsatta beror på kan vi bara spekulera om. Det skulle kunna bero på den stereotypa 

bilden av kön som har presenterats som teori i denna studie. För om en våldsutsatt man inte 

ses som att han kan vara  våldsutsatt, dels av socialsekreterare och samhället men kanske inte 

heller av sig själv, så blir det kanske inte så att han heller söker hjälp för sina problem. Bland 

våra respondenter dyker det upp att de tror att det är tabubelagt för män att söka hjälp för att 

de är våldsutsatta och att det är därför som de inte söker hjälp ifrån socialtjänsten. 

 

Avslutningsvis vill vi diskutera vad den här studien har betytt för oss som författare. Vi har 

själva fått upp ögonen för genus och att genus är något som vi tror ligger djupt rotade inom 

socialsekreterare men även oss själva. Vi anser att det är nödvändigt att vara medveten om 

dessa föreställningar, inte bara i arbetet med våld i nära relationer utan även inom alla 

områden som socionomer jobbar inom så att det inte är stereotypa föreställningar som ligger 

bakom de beslut som tas. En fråga som skulle kunna ställas till en själv vid beslutsfattande är:  

“Gör jag denna bedömning på grund av den unika situationen, eller är det fördomar som 

påverkar mig?”. 
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Bilaga 1- Vinjetterna 
 

Mansvinjetten 
 

Det kommer in en man till socialkontoret som du jobbar på och ser besvärad ut. Han vet inte 

riktigt var han ska gå och han har blivit hänvisad till ditt kontor. Du ber honom slå sig ner och 

han sätter sig och ser fortsatt besvärad ut. Han verkar vilja berätta något. Du frågar hur det 

kommer sig att han har sökt sig till socialtjänsten och mannen börjar berätta: 

Mannen berättar att han har det svårt hemma. Han har en partner som han har bott med under 

lång tid. Själv har han haft svårt att hitta ett jobb och han har under lång tid varit arbetslös. 

Mannen berättar att det har varit hans partner som har jobbat och att han mer gått hemma. 

Mannen berättar att han länge fått utstå att hans partner nedvärderar honom. Partnern förklarar 

ofta för honom att han inte duger något till och att han är misslyckad som inte har lyckats få 

ett jobb. Han säger att han ofta känner sig kränkt. Till exempel har hans partner hand om 

ekonomin och delar ut, vad han kallar för, “veckopeng” till honom. Mannen upplever att hans 

partner alltid vill ha kontroll över honom. Han nämner som exempel att om ett besök till 

affären tar längre tid än det brukar så blir hans partner väldigt upprörd och blir då nästan alltid 

utfrågad om vart han varit och vem han träffat. Partnerns kontrollbehov har ökat med tiden 

och mannen upplever att det bara blivit värre och värre, särskilt under det senaste året. 

Mannen beskriver hur partnern under det senaste året börjat ge honom ett lätt 

slag i bakhuvudet när han t.ex. glömt toasitsen uppe, glömt att bädda sängen eller kommit 

med förslag på middag. 

Mannen tar ett djupt andetag och andas sedan långsamt ut. Du frågar mannen vad som till slut 

fick honom att komma hit efter så lång tid. Han börjar nu berätta om gårdagen när han varit 

och handlat ingredienser till gårdagens middag. När han börjar packa upp varorna börjar 

partnern skrika på honom och klaga över att han köpt ingredienser till maten de skulle äta 

dagen därpå. Mannen tillägger att han kan vara lite tankspridd. Situationen eskalerar och 

partnern börjar bli allt mer aggressiv. Mannen uppger att han var riktigt rädd. Mitt under 

bråket så öppnar partnern upp en kökslåda och tar upp en kniv. Partnerns ögon är nu svarta 

och mannen upplever att hans partner är okontaktbar. Sekunderna senare börjar partnern 

attackera mannen med kniven. Mannen hinner precis undvika attacken och flyr från huset. 

Mannen berättar att han fruktade för sitt liv och han har inte sovit i lägenheten tillsammans 

med partnern under natten utan istället sovit i sin bil. 
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Kvinnovinjetten 
 

Det kommer in en kvinna till socialkontoret som du jobbar på och ser besvärad ut. Hon vet 

inte riktigt var hon ska gå och hon har blivit hänvisad till ditt kontor. Du ber henne slå sig ner 

och hon sätter sig och ser fortsatt besvärad ut. Hon verkar vilja berätta något. Du frågar hur 

det kommer sig att hon har sökt sig till socialtjänsten och kvinnan börjar berätta: 

Kvinnan berättar att hon har det svårt hemma. hon har en partner som hon har bott med under 

lång tid. Själv har hon haft svårt att hitta ett jobb och hon har under lång tid varit arbetslös. 

Kvinnan berättar att det har varit hennes partner som har jobbat och att hon mer gått hemma. 

Kvinnan berättar att hon länge fått utstå att hennes partner nedvärderar henne. Partnern 

förklarar ofta för henne att hon inte duger något till och att hon är misslyckad som inte har 

lyckats få ett jobb. Hon säger att hon ofta känner sig kränkt. Till exempel har hennes partner 

hand om ekonomin och delar ut, vad hon kallar för, “veckopeng” till henne. Kvinnan upplever 

att hennes partner alltid vill ha kontroll över henne. Hon nämner som exempel att om ett 

besök till affären tar längre tid än det brukar så blir hennes partner väldigt upprörd och blir då 

nästan alltid utfrågad om vart hon varit och vem hon träffat. Partnerns kontrollbehov har ökat 

med tiden och kvinnan upplever att det bara blivit värre och värre, särskilt under det senaste 

året. Kvinnan beskriver hur partnern under det senaste året börjat ge henne ett lätt slag i 

bakhuvudet när hon t.ex. glömt toalocket uppe, glömt att bädda sängen eller kommit med 

förslag på middag. 

Kvinnan tar ett djupt andetag och andas sedan långsamt ut. Du frågar kvinnan vad som till slut 

fick henne att komma hit efter så lång tid. Hon börjar nu berätta om gårdagen när hon varit 

och handlat ingredienser till gårdagens middag. När hon börjar packa upp varorna börjar 

partnern skrika på henne och klaga över att hon köpt ingredienser till maten de skulle äta 

dagen därpå. Kvinnan tillägger att hon kan vara lite tankspridd. Situationen eskalerar och 

partnern börjar bli allt mer aggressiv. Kvinnan uppger att hon var riktigt rädd. Mitt under 

bråket så öppnar partnern upp en kökslåda och tar upp en kniv. Partnerns ögon är nu svarta 

och kvinnan upplever att hennes partner är okontaktbar. Sekunderna senare börjar partnern 

attackera kvinnan med kniven. Kvinnan hinner precis undvika attacken och flyr från huset. 

Kvinnan berättar att hon fruktade för sitt liv och hon har inte sovit i lägenheten tillsammans 

med partnern under natten utan istället sovit i sin bil. 
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Bilaga 2 – Missivbrevet 
 

Hejsan! Vi är två stycken socionomstudenter ifrån Linnéuniversitetet i Växjö. Vår undran är 

om ni vill delta som respondenter i vårt blivande examensarbete? Syftet med studien är att ur 

ett genusperspektiv förstå hur socialsekreterare arbetar med våld i nära relationer. Då vi är 

intresserade av hur gruppen socialsekreterare arbetar med våld i nära relationer så har vi valt 

att kontakta er. Medverkan är frivillig och alla personuppgifter kommer att anonymiseras. 

Informationen vi får fram kommer bara användas i studiens syfte. Ni har rätt att när som helst 

under studiens gång hoppa av. Intervjuerna kommer bestå i att ni först läser en vinjett med ett 

fiktivt fall i förhand som vi skickar till er via mail tre dagar innan intervjun sker. Efter det 

följer ett fysiskt möte där vi genomför en intervju med frågor utifrån vinjetten. Vi tänker oss 

att intervjun kommer ta ungefär en timme. Intervjun kommer att spelas in och vi kommer att 

föra anteckningar. Detta för att vi lättare ska kunna analysera materialet. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt. Din medverkan är betydelsefull för vårt examensarbete och det 

skulle i högsta grad vara uppskattat om ni ställde upp. 

Om detta intresserar er kan ni nå oss på jo222ji@student.lnu.se. Våra telefonnummer är 070- 

1426861 (Jacob) och 072-2119396 (David). 

Tack på förhand för er medverkan! 

Vänliga hälsningar David Nyquist & Jacob Oredsson 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Inledandefrågor 

·         Kan du berätta lite om dig själv? Utbildning, yrkesroll, ålder. 

·         Kan du beskriva verksamheten? Vilka jobbar här? Vad jobbar ni med? 

·         Vem kommer hit? Hur kommer de i kontakt med er? 

 

Undersökningsfrågor 

·         Hur realistiskt anser du att fallet är? Någonting i fallet som är orimligt? 

·         Är detta ett fall av våld i nära relationer (har ett brott skett), varför/varför inte? 

·         Vad skulle du vilja fråga mannen? Vad anser du att du mer behöver veta om 

mannens situation? 

·         Vilka kortsiktiga/akuta åtgärder anser du är aktuella för mannen? Vilka 

kortsiktiga/akuta åtgärder finns det? 

·         Vilka råd hade du gett mannen? 

·         Vilka andra verksamheter Hade du hänvisat mannen vidare till en annan 

verksamhet? I så fall vilken/vilka? Hälso- och sjukvården? Polismyndigheten? Andra 

rättsvårdande myndigheter?  Vilka andra verksamheter samarbetar ni med? 

·         Vilka långsiktiga åtgärder anser du är aktuella för mannen? Vilka långsiktiga 

åtgärder finns det? 

·         Skiljer sig tillgängliga interventioner beroende på vilket kön den våldsutsatta har, i 

så fall på vilket sätt och hur kommer det sig? 

·         Vilka rutiner finns det i ert arbete med våld i nära relationer? Kan du beskriva 

dessa? Skiljer de sig beroende på vilket kön den våldsutsatta har, i så fall på vilket 

sätt? 

·         Vad anser du är viktigt i bemötandet med den våldsutsatta? Gäller detta särskilt för 

våld i nära relationer? Vad är viktigt att tänka på i klientbemötandet beroende på 

klientens kön? 

·         Upplever du att det finns olika uppfattningar på din arbetsplats om hur man ska 

arbeta med män respektive kvinnor? Vilka är dessa i så fall? 

·         Hur ser våldet ut? Ser våldet olika ut beroende på den våldsutsattas kön? 

·         Hur ser könsfördelningen ut hos de våldsutsatta du möter i ditt arbete? 

 


