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Titel: Att så frön. En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med män som utövar våld i 

nära relation. 

Författare: Johan Månsson och Sara Rothelius 

 

Sammanfattning 

 

Den här studien syftade till att undersöka vad som hindrar respektive främjar socialtjänstens 

arbete med våldsutövande män, samt vilka föreställningar socialarbetare har om dessa. 

Empirin samlades in via fem semistrukturerade intervjuer med personer yrkesverksamma vid 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Fyra av dessa var verksamma som 

socialsekreterare och en som enhetschef. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av 

tematisk analysmetod. Teoretiska utgångspunkter för analysen var organisationsteori, rollteori 

och genusteori. Några teoretiska begrepp som har använts är bland annat maskuliniteter och 

kategorisering. Våra resultat visar att socialtjänstens arbete med våldsutövande män främjas 

av en förändrad samhällssyn. Andra främjande faktorer är utbildning och resurser. Vidare 

visar resultatet på hinder för socialtjänstens möjligheter till ett framgångsrikt arbete med 

våldsutövande män. För det första så saknar arbetet i hög grad prioritet och det saknas även 

insatser att erbjuda dessa män. Även om delar av resultatet indikerar att detta är ett arbete som 

börjat lyftas inom kommunerna, ger det samlade resultatet en bild av en socialtjänst som i 

liten utsträckning, eller inte alls, bedriver arbete med män som utövar våld i nära relation. 

Dessutom råder en generell brist på kunskap om våldsutövande bland socialarbetare. En 

annan försvårande faktor är socialarbetarna själva. Det framkommer i resultatet att det finns 

föreställningar om män som utövar våld i nära relationer. Flera av männen kategoriseras 

utifrån negativa stereotyper kopplade till bland annat maskulinitet och etnicitet. Även om det 

finns en viss medvetenhet bland socialarbetarna om skadliga stereotyper och dess 

konsekvenser, visar resultatet på hur de själva är delaktiga i att reproducera dessa 

könsstereotyper.  

 

 

Nyckelord: Våld i nära relation, våldsutövande, män, socialtjänst, kategorisering. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate which factors facilitate, or pose a barrier to, the 

social services’ work with abusive male partners in relationships. In addition to this, the aim 

of the study also includes exploring social workers’ views and preconceptions of abusive 

men. Data were collected through five semi-structured interviews with four social workers 

and one Head of Department. Organizational, role and gender theories were used in analyzing 

the data. Additional theoretical concepts used in this study are categorizing and masculinities. 

Our results show that changing societal views alongside knowledge and resources are 

facilitating factors. Furthermore, the results indicate a number of barriers. Firstly, working 

with these men appears to have low priority within the social services. In addition, there is a 

lack of services provided to abusive partners. Even though results indicate that changing 

societal views are starting to gain foothold within the social services, it is clear that the work 

of the social services largely overlooks the abusive partner. Another barrier is the lack of 

knowledge. Social workers do not have the appropriate training or experience in order to 

effectively work with abusive partners. Lastly, social workers themselves might form a 

barrier. Results show numerous preconceptions of violent men among the respondents in this 

study. The social workers tend to categorize violent men by negative stereotypes connected 

with masculinities and ethnicity. Although several of the social workers in this study show 

awareness of possible consequences of having negative stereotypes, it appears that they 

contribute to reproducing these stereotypes themselves. 

 

Keywords: Domestic violence, abusive men, men, social services, categorizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

 

Inledningsvis vill vi tacka våra intervjupersoner som delat med sig av både tid och kunskap, 

utan dem hade inte studien kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Ulla för givande synpunkter och mycket värdefull vägledning när vi stundtals gått 

vilse i uppsatsprocessen. Vi har skrivit denna uppsats tillsammans, även om vi turats om att 

dra lasset under arbetets gång. Därför tar vi ett gemensamt ansvar för studiens alla delar. 
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Johan Månsson och Sara Rothelius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................................3 

    1.2 Uppsatsens avgränsningar ..............................................................................................................3 

2. Tidigare forskning ..............................................................................................................................4 

2.1 Våld i nära relation och förändring av socialtjänstens uppdrag .....................................................4 

    2.2 Socialtjänsten och mannen, ett inte helt jämställt möte ..................................................................5 

    2.3 Våldsutövande mäns hjälpsökande och barriärer för förändring ....................................................6 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................................9 

3.1 Organisationskultur ........................................................................................................................9 

3.2 Rollteori ........................................................................................................................................10 

    3.3 Kategorisering ..............................................................................................................................11 

        3.3.1 Kön ........................................................................................................................................12 

4. Metod .................................................................................................................................................14 

4.1 Forskningsdesign ..........................................................................................................................14 

4.2 Urval .............................................................................................................................................14 

    4.3 Datainsamlingsmetod ...................................................................................................................15 

4.4 Intervjuernas genomförande .........................................................................................................16 

4.5 Dataanalys ....................................................................................................................................17 

4.6 Tillförlitlighet  ..............................................................................................................................19 

4.7 Etiska överväganden .....................................................................................................................19 

5. Resultat ..............................................................................................................................................21 

    5.1 Faktorer på samhällsnivå ..............................................................................................................21 

        5.1.1 Prioritet ..................................................................................................................................22 

    5.1.2 Lagstiftning............................................................................................................................22 

5.2 Socialtjänsten som organisation- hinder eller främjare? ..............................................................23 

    5.2.1 Prioritet ..................................................................................................................................24 

    5.2.2 Resurser .................................................................................................................................26 

    5.2.3 Kunskap .................................................................................................................................27 

5.3 Möjligheter och utmaningar på individuell nivå ..........................................................................28 

    5.3.1 Attityder kring förändring .....................................................................................................29 

    5.3.2 Stereotypa föreställningar ......................................................................................................31 

    5.3.3 Känslor och bemötande .........................................................................................................34 

6. Diskussion .........................................................................................................................................37 

6.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................................37 

6.2 Metoddiskussion ...........................................................................................................................39 

6.3 Avslutning ....................................................................................................................................40 



 
 

Referenslista ..........................................................................................................................................41 

Bilagor ...................................................................................................................................................45 

Bilaga 1: Intervjuguide .......................................................................................................................45 

Bilaga 2: Informationsbrev .................................................................................................................47 

Bilaga 3: Samtyckesblankett ..............................................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem, såväl nationellt som 

globalt (Johnsson-Latham 2014). Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2018) anmäldes 12 

000 misshandelsbrott i Sverige 2017 där offer och gärningsperson stod i nära relation till 

varandra. Vidare framkommer att 18 procent av de som utsattes för misshandel 2016 utsattes 

av en närstående. Här visar statistiken på stora skillnader mellan könen. Av de kvinnor som 

blivit utsatta för våld har 40 procent blivit det av någon närstående, medan andelen män som 

blivit utsatta för våld av någon närstående är 3 procent (BRÅ 2018). Dessa siffror talar sitt 

tydliga språk, men det finns även anledning att tro att det finns ett stort mörkertal när det 

kommer till anmälda våldsbrott i nära relationer. Detta eftersom den sociala relationen mellan 

offer och gärningsman spelar stor roll för benägenheten att anmäla ett brott (ibid). 

Konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor är inte bara personligt lidande för den utsatta. Det 

är också en mycket stor samhällskostnad där kostnader för läkarvård, rättsväsende och 

sjukskrivningar på grund av våldet beräknas kosta den svenska staten runt 13 miljarder årligen 

(Länsstyrelsen 2018). 

 

Våld i nära relationer är idag ett väletablerat arbetsområde inom ramen för socialt arbete, men 

när våldet började uppmärksammas som ett socialt problem på 1960- och 70-talet var det 

främst en fråga för kvinnorörelsen (Helmersson 2017). Våldet benämndes först som 

hustrumisshandel och sågs som ett individuellt problem. Sedan dess har det skett en 

förskjutning i terminologin. Under 1990-talet växte ett könsmaktsperspektiv fram, där mäns 

våld mot kvinnor förklarades som ett strukturellt problem. Idag är den vedertagna 

benämningen på problemet våld i nära relation, vilket omfattar partnervåld mot kvinnor och 

män, men även våld mot barn. Den nya benämningen speglar även att det tillkommit flera 

perspektiv i analysen av våldet, vilka sträcker sig bortom våldet som ett strukturellt problem. 

De orsaksförklaringar som används idag berör förutom en strukturell nivå även en individuell 

och relationell nivå (ibid). 

 

Även om arbetet inom området inte är något nytt fenomen så har fokus och insatser 

traditionellt sett syftat till att hjälpa den våldsutsatta, ofta en kvinna. Det var först under 1980-

talet som en samhällsförändring kunde skönjas och insatser började riktas mot våldsutövare, 

och då främst mot män. Arbetet började alltså utvidgas från att enbart omfatta skydd av 

kvinnor och barn till att även omfatta förebyggande arbete för att motverka våldet. Arbetet 

bedrevs till en början främst för dömda inom Kriminalvården, men kom med tiden även att 

bedrivas inom ideella organisationer, för frivilliga deltagare. I Sverige startades till exempel 

det första kriscentrumet för män 1987. Under 1990-talet började allt fler organisationer som 

jobbar med våldsutövande växa fram och idag så kan arbetet kring våldsutövare sägas vara ett 

någorlunda etablerat område nationellt, såväl inom ideella organisationer som den kommunala 

socialtjänsten (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 2017). Däremot råder mycket stora 

variationer i vilken omfattning kommunerna arbetar kring området och även i hur de i så fall 

organiserar arbetet. I en kartläggning över hur socialtjänsten (och hälso- och sjukvården) 

frågar om våldsutsatthet och våldsutövande framkommer att majoriteten av de undersökta 

verksamheterna inte frågar rutinmässigt om vare sig våldsutsatthet eller våldsutövande 
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(Socialstyrelsen 2018). Konsekvensen av detta kan bli att våldet inte upptäcks och att 

underlaget för att bedriva ett våldsförebyggande arbete inte upplevs som tillräckligt stort. 

 

Trots att synen på de våldsutövande har börjat förändras och att arbetet med dessa blivit 

vanligare så är det fortfarande ett relativt nytt forskningsområde. Detta bidrar till att det inte 

finns så mycket forskning om effekterna av olika behandlingsformer för våldsutövande män, 

och den forskning som finns ger inte heller några entydiga svar om olika behandlingars 

effektivitet. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan dock behandlingsprogram för män som utövar 

våld i nära relation få positiv effekt, åtminstone på kort sikt. Behandlingarnas effekt på lång 

sikt är det svårare att uttala sig om, eftersom det finns brister i uppföljningen av insatserna. 

Sammantaget gör dessa faktorer att det finns en brist på evidensbaserade metoder inom 

området, vilket efterfrågas av kommunerna (SKL 2017). Två av de vanligaste 

behandlingsprogrammen är IDAP (Integrated Domestic Abuse Program) och ATV (Alternativ 

till vold). IDAP är manualbaserat och har sin grund i kognitiv beteendeterapi och i ATV 

integreras både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi (Socialstyrelsen 2011). 

 

Bristen på kunskap och evidensbaserade metoder till trots, så har socialtjänsten ålagts ett 

ansvar att arbeta med våldsutövare i familjer där det förekommer våld. Ansvaret består dels i 

att skydda våldsutsatta kvinnor och barn, vilket regleras i 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen [SoL] 

(SFS 2001:453). Dessutom bör socialnämnden utifrån Socialstyrelsens allmänna råd erbjuda 

våldsutövare insatser enligt 4 kap. 1 § SoL. Dessa råd säger bland annat att socialnämnden 

utifrån barns behov skall kunna erbjuda våldsutövande föräldrar eller andra våldsutövande 

vuxna som bor med barn, insatser som skall syfta till att bryta det våldsamma beteendet 

(Socialstyrelsen 2014). Under våren 2018 presenterades även en utredning som bland annat 

föreslår att en bestämmelse i SoL bör införas där socialnämnden åläggs ett uttryckligt ansvar 

för insatser för våldsutövare, jämte den bestämmelse som idag finns för våldsutsatta (SOU 

2018:37). Detta innebär att kommunerna i högre grad än vad de gör idag kan komma att 

behöva lägga resurser på våldsförebyggande/behandlande arbete ifall en lagändring träder i 

kraft. 

 

De utmaningar som hittills tagits upp kring arbetet med våldsutövande män rör sig framförallt 

på en organisatorisk nivå, men det finns utmaningar även på individnivå. Tröskeln för en 

våldsutövande man att frivilligt söka hjälp för att förändra sitt beteende tycks vara hög, vilket 

bland annat framgår i Nya Wermlands-tidningens artikel De visar vägen bort från våldet 

(Blomgren 2018). Där beskrivs Krismottagningen för män och deras arbete med 

våldsutövande män, och hur skambelagt och svårt ämnet är att prata om. En förklaring till 

detta kan vara föreställningar kring maskulinitet och den roll som dessa spelar för 

våldsutövande mäns identitet och självuppfattning, vilket också visat sig i tidigare forskning 

inom området (Boethius 2015; Edin & Nilsson 2014; Gottzén 2013). Denna aspekt synliggör 

en annan stor utmaning i socialtjänstens arbete med våldsutövande män, nämligen 

utmaningen i att nå fram till dessa och motivera dem till att söka eller ta emot hjälp. 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda utmaningar i socialtjänstens arbete med våldsutövande män så 

finns ett behov av ökad kunskap inom området. Dels ökad kunskap om hur socialtjänsten kan 
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möta dessa utmaningar men också kunskap om hur socialtjänsten kan arbeta för att ta tillvara 

de möjligheter till förändring som ryms i utmaningarna, framförallt i relationen mellan individ 

och organisation. Ökad kunskap om hur socialtjänsten och dess företrädare bemöter och 

arbetar med våldsutövande män kan i bästa fall leda till förbättringar i det sociala arbetets 

praktik, samt till varaktig förändring. 

 

1.1 Syfte 

 

Det vi har undersökt i denna studie är hur socialarbetare inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg arbetar med män som utövar våld i nära relationer. Mer precist så var syftet att 

utforska hindrande och främjande faktorer i socialtjänstens arbete med våldsutövande män 

samt att undersöka socialarbetares föreställningar kring våldsutövande män. 

 

1.2 Uppsatsens avgränsningar 

 

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men kvinnor drabbas oftare av ett 

upprepat och mer allvarligt våld (Socialstyrelsen u.å.a). Våldet kan omfatta fysiskt, sexuellt 

och psykiskt våld samt social och/eller materiell/ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen u.å.b). I 

de flesta fallen är den våldsutövande parten en man. Med begreppet våld i nära relation avser 

vi därför mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Vi använder begreppen 

våldsutövande män, män som utövar våld i nära relation samt våldsutövare synonymt med 

varandra. 

 

Eftersom syftet med studien har varit att undersöka vad som hindrar respektive främjar 

socialtjänstens arbete med våldsutövande män, avses därför den del av socialtjänsten som 

mest sannolikt möter och har erfarenheter av detta arbete. Med socialarbetare avses i det här 

fallet yrkesverksamma socionomer på olika positioner inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg, det vill säga både enhetschefer och socialsekreterare. 
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2. Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras ett utsnitt av tidigare forskning på området våldsutövande män samt kring 

socialtjänstens arbete med dessa. Detta är forskning som på olika sätt har relevans för studiens 

syfte. Svensk forskning står huvudsakligen i fokus när det kommer till hur socialtjänsten 

organiserar arbetet med våldsutövare och när det gäller våldsutövares hjälpsökande. När det 

gäller själva mötet mellan myndighet och våldsutövare blir det relevant att sträcka sig utanför 

Sverige och gå till internationell forskning eftersom detta område tycks vara relativt 

outforskat i Sverige. Att delvis utgå från internationell forskning är möjligt i detta avseende 

eftersom det går att dra paralleller mellan de svenska och de internationella resultaten, 

exempelvis när det kommer till hinder för våldsutövares hjälpsökande, vilket enligt 

forskningen påverkas av föreställningar om maskulinitet och skam. Detta tyder på att det finns 

strukturer som gäller även i ett globalt perspektiv och på att det går att dra paralleller även till 

de utmaningar som förändringsarbete med våldsutövare innebär. 

 

Forskningsgenomgången kommer att inledas med tidigare forskning kring våld i nära relation 

som arbetsområde inom ramen för socialt arbete och hur detta arbetsområde förändrats över 

tid. Detta för att ge en bakgrund till hur socialtjänsten arbetar med våld i nära relation idag 

och därmed även till socialtjänstens förutsättningar för att arbeta med våldsutövande män. 

Efter det följer forskning som belyser socialtjänstens arbete ur ett genusperspektiv, både 

forskning kring skillnader i bedömningar och bemötande utifrån kön, men också kring vilken 

plats socialtjänstens arbete med våldsutövare har i organisationen kopplat till bland annat 

resurser. Avslutningsvis så redogörs för forskning som tar upp hinder på individnivå kring 

våldsutövande mäns hjälpsökande och förändringsarbete i förhållande till mötet med 

socialtjänsten.   

   

2.1 Våld i nära relation och förändring av socialtjänstens uppdrag 

 

Helmersson (2017) beskriver den förskjutning som har skett de senaste 40 åren gällande 

arbetet med våld i nära relation, eller inom själva stödfältet som hon kallar det. Från att våldet 

när det först kom upp på den politiska dagordningen benämndes som hustrumisshandel via 

benämningen mäns våld mot kvinnor till den idag vedertagna benämningen våld i nära 

relation. Förskjutningen i terminologin speglar även den differentiering i analytiska 

utgångspunkter kring våldets orsaker som finns. Mäns våld mot kvinnor var först en fråga för 

kvinnorörelsen och den analytiska utgångspunkten grundades i ett könsmaktsperspektiv. 

Arbetet med att skydda våldsutsatta kvinnor var främst ett arbete för kvinnojourer, och många 

arbetade ideellt med frågan. Efter hand som samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor och 

barn har utökats har stödfältet även kommit att omfatta socialtjänsten. Inom ramen för 

socialtjänstens arbete ligger både individualpsykologiska och relationella orsaksförklaringar 

till våldet som grund för arbetet. Enander et al. (2015) menar att den ovan nämnda 

begreppsförskjutningen tog fart ordentligt under den ideologiska “omstöpningen” av det 

politiska området mäns våld mot kvinnor som skedde under alliansregeringens tid från 2006 

till 2014. 



5 
 

Helmersson (2017) beskriver kvinnojourer och socialtjänst som samverkande aktörer inom 

stödfältet, men beskriver även fältet, med utgångspunkt i Bourdieaus fältteori, som en arena 

för konflikt mellan olika intressen och uppfattningar. Inom fältet menar Helmersson att det 

finns olika doxor, alltså odiskutabla sanningar och utgångspunkter, som hör till de olika 

aktörerna. Kvinnojourer utgår främst från en feministisk analys, vilket gör att de kan ses som 

anhängare av en feministisk doxa inom fältet, medan den doxa som råder inom socialtjänsten 

enligt Helmersson är en mer “(köns)neutral behandlingsdoxa”. Aktörernas olika positioner 

påverkar hur de ser på varandra, men Helmersson visar även på hur de olika aktörerna bidrar 

till att förändra varandra. Detta gäller bland annat för förändringen av kvinnojourerna, där 

kraven på professionalisering har ökat. 

 

Den ovan nämnda motsättningen mellan de olika aktörerna och de skilda doxorna inom fältet 

skulle kunna överföras till de skilda uppfattningar som finns när det gäller förändringsarbete 

med våldsutövande män. Företrädare för kvinnojourerna anser till exempel att detta arbete 

inte ska prioriteras, eftersom man menar att det inte är förankrat i forskning. De anser att 

resurserna istället ska användas för att i högre utsträckning skydda kvinnor och barn (Roks 

2018).   

 

2.2 Socialtjänsten och mannen, ett inte helt jämställt möte 

 

Socialtjänstens arbete med fäder och mödrar är inte jämställt (Socialstyrelsen 2004). Bland 

annat så har det visat sig att barn som hamnar i barnavårdsutredningar ofta har en 

ensamstående moder och mödrar blir i mycket högre utsträckning än fäder kontaktade i 

barnavårdsutredningar. Att en majoritet av de som arbetar inom socialtjänsten dessutom är 

kvinnor gör att barnavårdsutredningar tenderar att bli ett arbete för, och mellan kvinnor (ibid). 

Vidare så ställs högre krav på mödrars föräldraförmågor och det är också kvinnor som i 

mycket högre grad skuldbeläggs och får stå ansvariga när dessa föräldraförmågor brister. 

Denna så kallade modersfixering får därför ett flertal konsekvenser. Bland annat så läggs det 

större resurser på, och det finns betydligt fler insatser till kvinnor. Men det innebär också att 

många män inte blir bemötta som fullvärdiga föräldrar och att de inte har samma plats som 

kvinnor i barnavårdsutredningar (ibid). Detta stämmer även överens med internationell 

forskning om pappors upplevelser av kontakten med socialtjänsten som bland annat visar på 

att pappor upplever socialtjänstens bemötande som negativt (Coady et al. 2012). Kullberg 

(2005) har studerat skillnader i hur svenska socialsekreterare bedömer ensamstående pappor 

och mammor samt deras behov och problem. Hans slutsats är att de problem som 

ensamstående pappor har bedöms som större än mammors, samtidigt som pappors behov av 

hjälp med samma problem bedöms som mindre än mammornas. Kullberg menar också att det 

stöd som ges följer traditionella könsmönster (Kullberg 2005). Sammantaget ger forskningen 

en bild av en socialtjänst som bidrar till att upprätthålla traditionella könsskillnader där man 

har olika krav på modern och fadern (Socialstyrelsen 2004). 

 

När det kommer till våld i nära relationer och socialtjänstens arbete med detta så prioriteras 

den våldsutövande mannen inte alls på samma sätt som den utsatta kvinnan och erfarenheter 

kring insatser till mannen är relativt begränsade, enligt Socialstyrelsen (2004). Det som oftast 
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kan erbjudas, om det finns att tillgå, är en kontakt till manligt kriscentra. Ett utvecklingsarbete 

som gjordes av ett antal kommuner visar ändå på en medvetenhet kring den våldsutövande 

mannen och dennes behov av professionell hjälp, men att resurser för detta saknas. Där lyfts 

även fler hinder fram såsom bristen på manliga socialsekreterare för män att vända sig till 

samt socialtjänstens dåliga anpassning kring detta arbete (Socialstyrelsen 2004). Denna bild 

bekräftas av Eriksson et al. (2006) i rapporten Mäns våldsutövande - barns upplevelser, där en 

kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov inom området presenteras. I 

rapporten framgår att det, då kartläggningen gjordes, var ett fåtal kommunala socialtjänster 

som själva bedrev ett integrerat arbete med att förmå våldsutövande män att sluta slå. 

Vanligare var att det fanns ett samarbete med fristående organisationer, dit männen kunde 

slussas efter att de bedömts som mottagliga (Eriksson et al. 2006). Den kartläggning som 

ligger till grund för utredningen (SOU 2018:37) som nämndes i inledningen visar dock att 

kommunernas behandlingsarbete, vilka bedrivs i egen regi, har utökats under de senaste åren.   

 

Det finns inte mycket svensk forskning om själva mötet mellan våldsutövande män och 

socialtjänsten. Svensk forskning inom området berör främst fristående organisationers 

behandlingsarbete (Boethius 2015; Edin & Nilsson 2014; Gottzén 2013). Det finns däremot 

internationell forskning som både lyfter frågor om kunskap inom ramen för kommunalt 

socialt arbete och frågor om bemötande. Enligt Campbell et al. (2010) är bemötandet viktigt 

för män som söker hjälp för sitt våldsutövande. Många av männen i Campbell et al.:s studie 

beskriver att tillit, konfidentialitet, kunskap och en icke-dömande attityd är faktorer som har 

betydelse för benägenheten att söka hjälp. En annan viktig faktor som framhålls av männen är 

erfarenhet av arbete med våld i nära relation hos den de möter samt att personen har kunskap 

om den särskilda dynamik som präglar relationer där det förekommer våld. 

 

2.3 Våldsutövande mäns hjälpsökande och barriärer för förändring 

 

Det finns en del svensk forskning om män som utövat våld i nära relation och som sökt hjälp 

för att förändra sitt beteende. Forskningen visar att det finns många faktorer som påverkar 

dessa mäns hjälpsökande. Framförallt berör forskningen faktorer som inverkar negativt på 

hjälpsökandet. Enligt bland andra Gottzén (2013) påverkar skam och maskulinitetsnormer i 

vilken utsträckning våldsutövande män väljer att berätta för sin omgivning om våldet. Rädsla 

för omgivningens reaktioner och för rättsliga repressalier uppges också vara starka skäl till att 

inte söka hjälp (Boethius 2015; Gottzén 2013). Vissa mäns hjälpsökande påverkas även av 

den egna uppfattningen att våldet är något privat som bör hållas inom relationen (Boethius 

2015). 

 

Denna uppfattning om våldet som en privat angelägenhet delas ibland av omgivningen när 

våldet uppdagas. Gottzén (2013) visar på att den förmodade respons som våldsutövande män 

befarar att de kommer att få från sin omgivning då de berättar om våldet sällan stämmer 

överens med den reella responsen. Den reella respons som männen fått då de berättat om 

våldet har initialt varit att omgivningen tagit avstånd från våldet, men att våldet sedan 

antingen förminskats eller helt enkelt inte diskuterats mer efter en försäkran från mannen att 
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våldet inte är alltför grovt. I vissa fall har familjemedlemmar eller vänner menat att partnern 

varit en bidragande orsak till våldet (Campbell 2010; Gottzén 2013). 

 

Forskning visar också att våldsutövare genom språket och narrativa strategier gör våldet 

begripligt, både inför sin omgivning och inför sig själva (Edin & Nilsson 2014; Gottzén 

2013). Genom att använda ursäkter då de förklarar sitt beteende gör de sig själva till offer för 

situationen (Edin & Nilsson 2014; Pease 2001). Männen har svårt att identifiera sig med sitt 

eget våldsamma beteende och har därmed svårt att ta ansvar för våldet. Genom att ta avstånd 

från sitt eget våldsbeteende undviker de också att se behovet av att förändra detta beteende 

(Edin & Nilsson 2014). Pease (2001) menar att litteratur som fokuserar på män som utövar 

våld, makt eller kontroll ofta har en tendens att patologisera männen. Detta gör att 

våldsutövande män görs till offer även i litteraturen inom området, vilket alltså tycks stämma 

överens med männens egen självbild (Pease 2001).   

 

Campbell et al. (2010) menar att det finns väldigt lite forskning om behovet av stöd till 

våldsutövare och även lite forskning om hur de barriärer för hjälpsökande som finns hos 

våldsutövande män skulle kunna överbryggas. De menar vidare att den största utmaningen 

med behandlingsarbetet som utförs är att det bara skrapar lite på ytan av den totala population 

av män som egentligen behöver hjälp. Detta eftersom det finns stora mörkertal när det 

kommer till rapporterat våld i nära relationer. Dessutom är det en mycket liten andel av de 

män som erkänner att de utövat våld som söker hjälp eller deltar i behandlingsprogram för att 

förändra sitt beteende. Mot bakgrund av det här ställer sig Campbell et al. två frågor: Hur kan 

man nå ut till män som utövar våld i nära relation för att de ska ta ansvar för sitt beteende och 

hur ser egentligen stödet till dessa män ut när de väl tar steget och söker hjälp? 

 

De våldsutövande män som ingår i Campbell et al.:s (2010) kanadensiska studie säger att de i 

första hand skulle vända sig till en kurator eller terapeut inom vården för sina problem. I andra 

hand skulle de vända sig till en nära vän eller familjemedlem. Några män i studien berättar att 

när de väl sökt efter hjälp så har de upplevt att det inte finns någon hjälp att få. Uppfattningen 

är att det stöd som finns kring våld i nära relationer i kommunens regi främst är riktat mot 

kvinnor. Campbell et al. menar att kunskapen om våldsutövande generellt är låg i samhället 

och att detta även gäller för den somatiska vården. Svaret på båda frågeställningarna ovan är 

att det behövs mer kunskap i samhället i allmänhet, men särskilt hos professionella som möter 

våldsutövande män. Detta för att minska risken för att tillfällen till förändring går om intet 

och för att öka möjligheten att kunna identifiera tecken på problem i ett tidigt skede 

(Campbell et al. 2010). 

 

Även Pease (2001) understryker vikten av socialarbetares kunskap om våldsutövande män. 

Han menar att socialarbetare bör ha kunskap om hur olika maskuliniteter konstrueras och hur 

de krafter som konstruerar dominanta maskuliniteter direkt har en koppling till hur män 

överordnas kvinnor. Pease menar vidare att brist på kunskap om hur olika maskuliniteter 

konstrueras kan leda till att män kategoriseras som en homogen grupp med gemensamma 

intressen. Detta synsätt kan enligt Pease få flera negativa konsekvenser, bland annat att män 

som kategori antas ha ett gemensamt intresse av att dominera över kvinnor. Detta skulle 
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betyda att alla män tjänar lika mycket på denna dominans och således inte har intresse av att 

förändra dessa strukturer. Pease menar tvärtom att det inom kategorin män finns 

maskuliniteter som överordnas andra maskuliniteter och att synen på män som en homogen 

kategori osynliggör den över- och underordning som förutom mellan kvinnor och män även 

finns mellan olika män (Pease 2001). 

 

Mahalik et al. 2012 bekräftar det Pease (2001) pekar på. De menar att det finns stora 

kunskapsluckor om maskuliniteter, och hur dessa konstrueras, inom det terapeutiska arbetet 

med pojkar och män. Om förändringsarbete med män ska kunna bli framgångsrikt så måste 

därför kunskaper om maskuliniteter höjas, och implementeras i det praktiska 

förändringsarbetet med män. Vidare visar de på ett flertal barriärer för mäns hjälpsökande och 

för möjligheter till ett positivt förändringsarbete, vilka många har med terapeuters stereotypa 

föreställningar om män att göra. Dessa föreställningar kan bland annat handla om att män 

förväntas vara aggressiva till sin natur. Föreställningarna kan exempelvis få som konsekvens 

att män som utsätts för sexuella övergrepp negligeras, vilket enligt en av respondenterna i 

Mahalik et al.:s (2012) studie menar är ett uttryck för strukturell diskriminering.  

 

Sammantaget visar forskningen att det kan finnas flera utmaningar i att arbeta med 

våldsutövande män. De här utmaningarna kan förstås på olika sätt, bland annat utifrån olika 

teoretiska utgångspunkter och begrepp. I nästa avsnitt presenteras studiens teoretiska 

referensram.  
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3. Teoretisk referensram 

 

Den här studien har flera teoretiska utgångspunkter. En av dessa är organisationsteoretisk. 

Organisationsteori är användbart för att försöka förstå socialtjänsten som organisation och den 

plats som arbetet med våldsutövande män har inom organisationen i förhållande till bland 

annat den kultur som råder. Den organisationsteoretiska traditionen innefattar inte bara en 

enda samling av likartade idéer utan ett stort antal teorier och många har en relativt generell 

ansats, men de har det gemensamma syftet att öka förståelsen för organisationens inneboende 

dynamik (Lindkvist et al. 2014). 

 

Vid utforskandet av försvårande och främjande faktorer i relationen mellan individ och 

organisation anläggs ett relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet tar varken 

organisationens eller individens perspektiv, utan placerar sig som namnet anger, mellan dem 

(Svensson et al. 2008). Mötet mellan individ och organisation definieras av det sammanhang 

det sker inom och präglas av förväntningar och emotionella laddningar (ibid). Detta kan i allra 

högsta grad sägas gälla för mötet mellan våldsutövare och socialtjänsten, där både emotioner 

och förväntningar från båda hållen kan spela en avgörande roll för hur mötet blir. 

Utgångspunkterna för studiens relationella perspektiv kommer ha sin grund i bland annat 

rollteori och genusteori. Studiens genusteoretiska perspektiv utgår från Hirdmans (2003) 

genussystem, som bygger på könens isärhållande och hierarki, samt Connells (2008) 

maskulinitetsteori. Det genusteoretiska perspektivet kommer även, tillsammans med ett 

socialpsykologiskt perspektiv, vara utgångspunkt i analysen av kategorisering inom socialt 

arbete.  

 

Nedan följer en mer utförlig redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp. 

 

3.1 Organisationskultur 

 

Organisationer kan analyseras på många sätt och på såväl individ- som gruppnivå. De kan 

även analyseras utifrån ett institutionellt eller samhällsperspektiv. Man kan också titta på och 

analysera en organisations inneboende kultur (Lindkvist et al. 2014). Kultur är en tämligen 

central del i alla organisationer, detta vare sig det finns uttalat inom organisationen eller ej. 

Enligt Alvesson (2015) finns det inom alla organisationer inneboende värderingar och normer 

hos de anställda, vad man får eller inte får göra, och ett rådande synsätt på verkligheten. Dessa 

sätt att tänka eller handla utifrån är inte detsamma som exempelvis skrivna regler eller 

bestämmelser, utan ofta något outtalat och svårt att sätta fingret på. Kultur inom en 

organisation använd på rätt sätt kan lyfta organisationen och dess effektivitet men det finns 

också en baksida med organisationers kultur (Alvesson 2015). Ledare och andra aktörer kan 

exempelvis låta påverka de kulturer som ska råda utifrån egna intressen. Vidare menar 

Alvesson att kulturella föreställningar inom en organisation ofta fungerar som ett slags 

kompass i vad som är rätt eller fel och att anställda ofta underordnar sig den rådande 

organisationskulturen. Detta kan innebära att anställda tar vissa saker för givna och att man 

förlorar förmågan att kritiskt ifrågasätta (ibid). 
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Christensen et al. (2005) skriver om organisationskultur och kring begreppet stigberoende, 

eller spårbundenhet om man så vill. Stigberoende menar till att förklara hur bland annat 

normer som funnits med när organisationer uppstår, kan komma att ha mycket stor betydelse 

för hur organisationen sedan utvecklas. Organisationer har alltid uppstått i en historisk kontext 

vilket också innebär att dessa organisationer bär på historiskt rådande normer och värderingar. 

Det finns ett syfte med stigberoende vilket är att skänka stabilitet till organisationers 

värderingar och normer men det innebär också en tröghet och minskad flexibilitet. Denna 

tröghet gör att många organisationer får svårt eller helt enkelt vägrar låta sig förändras trots att 

samhället förändras och nya krav uppstår (Christensen et al. 2005). 

 

3.2 Rollteori 

Rollteori bygger på begrepp som förväntningar, positioner, beteenden och roller (Trost & 

Levin 2010). Det finns förväntningar och normer om hur innehavaren av en position ska bete 

sig som är kopplade till varje position. Denna position bygger i sin tur på en uppsättning av 

delroller, som var och en har förväntningar kopplade till sig. Tillsammans utgör denna 

rolluppsättning en totalroll, där de olika förväntningarna möts och ibland krockar. Trost och 

Levin (2010) menar att människor aldrig har bara en position i varje sammanhang utan att 

varje position i sin tur innehar fler positioner. De kategoriseringar som positionerna utgör har 

betydelse för hur vi uppfattar vår verklighet samt för hur andra uppfattar oss (ibid). Rollteori 

kan tyckas något daterad, eftersom den ibland ger en förenklad bild av att det går att träda i 

och ur roller, exempelvis så kallade “könsroller”, när det i själva verket är betydligt mer 

komplext än så. Trots detta kommer vi att använda oss av tre begrepp hämtade från rollteorin 

för att försöka förstå socialarbetarnas yrkesroll och hur den kan påverka interaktionen mellan 

socialarbetare och våldsutövare. 

 

Begreppen frontstage och backstage är hämtade från Goffman (2014) som har ett 

dramaturgiskt perspektiv på samhället som en teaterscen där människor ses både som 

intrycksstyrande aktörer och innehavare av olika roller. Frontstage och backstage kan 

användas för att förstå skillnader i hur agerande människor framställer sig själva på scen inför 

en publik och hur de agerar bakom kulisserna i ett mer privat sammanhang. Dessa begrepp 

används som verktyg i analysen för att reflektera kring socialarbetarnas hanteringsstrategier 

när det kommer till egna känslor och attityder kring våldsutövaren på ett personligt plan, 

backstage, i förhållande till mötet med våldsutövaren på ett professionellt plan, frontstage. 

 

Ett annat begrepp från Goffman som är av relevans för oss då vi tittar på socialarbetarnas 

yrkesroll är diskrepanta roller, vilket innebär roller som präglas av motstridighet (Goffman 

2014). En diskrepant roll försöker balansera mellan olika och ibland motstridiga intressen. 

Diskrepansen i socialarbetarnas yrkesroll kan öka förståelsen dels för hur socialarbetarna ser 

på sin egen yrkesroll i mötet med män som utövar våld i nära relation, men även på de 

svårigheter och möjligheter som är kopplade till ett eventuellt förändringsarbete. Innehavarna 

av diskrepanta roller kan enligt Goffman (2014) uppfattas av omgivningen antingen som 

vacklande och osäkra, eller som dubbelspelande och falska. Detta perspektiv kan alltså 
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användas även för att öka förståelsen för den våldsutövande mannens förväntningar i mötet 

med myndigheten, ett möte som kan vara präglat av maktlöshet, rädsla och brist på tillit. 

 

3.3 Kategorisering 

 

Helkama et al. (2000) menar att människan behöver lagra information och kunskap på ett 

effektivt sätt för att kunna förstå och agera i sin omvärld. Kategorisering kan förstås utifrån 

kognitiva processer vilka syftar till att skydda människohjärnan mot överbelastning, men 

också som ett sätt för hjärnan att organisera den otroliga mängd information om sin sociala 

omvärld. Även Mattsson (2015) beskriver kategorisering som ett sätt att ordna och 

begripliggöra vår omvärld. Hon menar att det finns kategorier som är frivilliga, genom att 

människor själva väljer att tillhöra dem, men också kategorier som är tvingande, det vill säga 

kategorier som tillskrivs oss. Några kategorier som kan definieras som tvingande är 

exempelvis kön, klass och etnicitet. Mattsson (2015) menar vidare att kategorier alltid utgörs 

av komplexa maktrelationer som vävs samman och påverkar varandra. 

 

Kategorisering sker även inom socialt arbete och är en förutsättning för organiseringen av 

arbetet, som exempelvis att verksamheten organiseras utifrån ålderskategorier: barn och unga, 

vuxna och äldre. Andra kategorier inom socialt arbete är till exempel missbrukare, psykiskt 

sjuka och våldsutsatta. Dessa kategorier definieras av exempelvis socialsekreterare, eller 

andra “experter” inom socialt arbete (Mattsson 2015, s. 42). Mattsson menar att samtidigt som 

klientkategorisering är en förutsättning för organisering av det sociala arbetets praktik så 

medför kategorisering alltid en problematik. Detta eftersom det i kategorierna finns en rad 

föreställningar och förväntningar på hur de klienter som sorteras in i kategorin ska vara. 

Människor bedöms alltså utifrån kategorisering, och inte som individer med unika egenskaper 

(Hinton 2003). Klienterna blir på så sätt representanter för en hel kategori, trots att det finns 

stora inbördes variationer. Detta kan bidra till att stereotyper återskapas och cementeras 

(Mattsson 2015). 

 

Helkama et al. (2000) definierar stereotyper som “gemensamma föreställningar hos 

medlemmarna i en given grupp om vilka egenskaper medlemmarna i en viss grupp (den egna 

eller någon annan) har.” (ibid, s. 108). En socialpsykologisk förklaring till stereotypers syfte 

är att de förenklar för oss människor på grund av hjärnans tillkortakommanden. Det finns 

dock problem med stereotyper. Stereotyper är för det mesta falska, och eftersom stereotyper 

är en generalisering som inte tar hänsyn till människors individuella egenskaper resulterar de i 

att ett stort antal människor där alla har individuella egenskaper, istället blir likställda med 

varandra. Stereotypifiering innebär således att människor begränsas till det de förutsätts vara 

(Mattsson 2015). 

 

Ett sätt att förklara varför stereotyper uppstår är med begreppet illusorisk korrelation. 

Stereotyper bygger på associationer mellan egenskaper och grupper. Med illusorisk 

korrelation menas att människan drar felaktiga slutsatser utifrån ett samband man tror sig se 

(Helkama et al. 2000). Hinton (2003) beskriver fenomenet och vilka effekter det kan ha och 

det faktum att illusorisk korrelation är en orsak till hur felaktiga stereotyper om 
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minoritetsgrupper bildas. Människan har en tendens att oftare associera distinkta händelser till 

minoritetsgrupper (Hinton 2003). Ett begrepp som kan förklara varför vi får vissa 

uppfattningar om andra människor är primäreffekt, vilket förstås som att “tidigare erhållen 

information formar intrycket av en individ mer än informationen som erhålls senare” 

(Helkama et al. 2000, s. 124). En annan förklaring till stereotypifiering är att vi människor 

tenderar att se karaktärsdrag och personliga egenskaper som orsaker till människors 

beteenden, och inte situation en människa befinner sig i (Hinton 2003).  

 

3.3.1 Kön 

 

En central teoretisk utgångspunkt i denna studie är synen på kön som något socialt 

konstruerat, alltså att kön inte är fixerade kategorier utan föränderliga konstruktioner som 

skapas genom social interaktion (Hirdman 2003). Konstruktionerna är beroende av de 

föreställningar, förväntningar och rådande normer kring vad som anses manligt och kvinnligt 

och är därför beroende av en kulturell och historisk kontext. Hirdman förespråkar 

användningen av begreppet genus för att förklara denna socialt konstruerade dimension av 

kön, där manligt och kvinnligt ses som ett slags “överförda abstraktioner” (Hirdman 2003, s. 

16). 

 

Inom teorin om genussystemet är isärhållandet mellan könen central (Hirdman 2003). 

Isärhållandet skapas utifrån motsatspar, dikotomier, som skiljer könen åt. Dikotomierna 

konstruerar varandra genom att de skapas utifrån en spegling i dess motsats (Mattsson 2015). 

Ett relevant exempel på detta kan vara dikotomin offer/förövare, där epitetet offer oftast 

tillskrivs kvinnor och förövarepitetet tillskrivs män. Dikotomierna upprätthålls genom att det 

skapas tabun kring att befinna sig i gränslandet mellan begreppen (Mattsson 2015).  

 

Isärhållandets mekanismer kan användas för att analysera hur arbete kring våld i nära relation 

organiseras inom socialtjänsten, där dikotomin offer/förövare utgör en grund för arbetet. Detta 

kan också öka förståelsen för de föreställningar baserade på kön som kommer till uttryck i 

våra intervjuer med verksamma inom socialtjänsten. I de dikotomier som skapas utifrån 

könens isärhållande värderas de egenskaper som tillskrivs män högre än de som tillskrivs 

kvinnor. Mannen är norm, och kvinnan ses som något avvikande. Förutom isärhållandet är 

alltså könsmaktsordningen, att män överordnas kvinnor, en central utgångspunkt för detta 

perspektiv, vilket kan användas som förklaring i analyser kring mäns våld mot kvinnor både 

på strukturell och individuell nivå. 

 

Som ett komplement till genussystemet används även begreppet maskuliniteter i studiens 

analys. Connell (2008) beskriver i sin maskulinitetsteori hur maskulinitet konstrueras utifrån 

de ideal som finns i den hegemoniska samhällsordningen. Connell menar att för att kunna 

förstå denna hegemoni, eller överordning, så behöver den ses utifrån tre kategorier: 

Underordning, delaktighet och marginalisering. Maskulinitet skapas alltid i relation till annat 

och det finns en underordning bland män där det som ses som feminint värderas lägre. 

Delaktighet syftar till att förklara att även om få män verkligen klarar att uppnå mansidealet så 

är det ingen man som ifrågasätter den maskulina hegemonin, detta på grund av de 
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samhälleliga fördelar alla män har av att hålla kvinnor underordnade. Marginalisering syftar 

till att den dominerande maskulinitet som råder är beroende av att det finns avvikare (Connell 

2008). Ett relevant exempel på detta kan vara att när män konstrueras som förövare kopplas 

ofta våldet till kategorin etnicitet (Mattsson 2015). På detta sätt konstrueras den våldsamme 

mannen som en avvikare, “den Andre”, som något helt annorlunda än det svenska och 

jämställda “vi” (Mattsson 2015, s. 141), och därigenom sker en marginalisering. 
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4. Metod 

 

I det här avsnittet redogörs för de metodologiska val som styrt utformandet och 

genomförandet av studien, bland annat hur urvalet har gjorts och vilken metod för analys av 

empirin som använts. Samtliga av dessa val kan ha betydelse för resultatet och därför är det 

viktigt att detta avsnitt präglas av transparens, vilket kan påverka studiens trovärdighet och 

kvalitet i en positiv riktning (Ahrne & Svensson 2011). Att noggrant redogöra för de val som 

gjorts har också betydelse för andra forskares möjligheter att upprepa studien (Bryman 2018). 

 

4.1 Forskningsdesign 

 

Den här studien har en kvalitativ forskningsdesign, i vilken syftet har fått styra vilka 

angreppssätt som använts. Ansatsen är induktiv, det vill säga empirin har delvis fått styra 

valet av teorier (Ahrne & Svensson 2011). Vi är dock medvetna om att vi som forskare har 

tagit med den egna förförståelsen och vissa teoretiska utgångspunkter in i studien, vilket är 

fallet i all forskning (Alvesson & Sköldberg 2008). Angreppssättet har till viss del även varit 

explorativt, eftersom våldsutövande män är ett relativt nytt ansvarsområde för socialtjänsten 

och den information som finns om hur kommunerna arbetar med området är något begränsad. 

Genom det explorativa angreppssättet, det vill säga ett flexibelt förhållningssätt till det 

empiriska materialet, har möjligheten att bland annat kunna ändra frågeställningar under 

studiens gång funnits, allteftersom vår förförståelse kring ämnet fördjupats (ibid). Detta har i 

sin tur inneburit att vi har tagit med oss en ny fördjupad förförståelse in i varje 

intervjusituation och det har säkerligen påverkat både intervjusituationen och tolkningen av 

empirin. 

 

En av fördelarna med kvalitativa metoder är att de kan beskriva fenomen, människors 

upplevelser och fånga in nyanser på ett sätt som kvantitativa metoder inte kan göra (Ahrne & 

Svensson 2011). Användningen av kvalitativ metod ökar förutsättningarna för förståelse inför 

andra människors upplevelser och öppnar upp för nya perspektiv (ibid). Den kvalitativa 

metoden lämpar sig väl för den här studiens syfte, som är att utforska hindrande och 

främjande faktorer i socialtjänstens arbete med våldsutövande män samt undersöka 

socialarbetarnas attityder till våldsutövande män. 

 

4.2 Urval 

 

Urvalet begränsades utifrån förutbestämda kriterier: 

 

• Deltagaren ska vara yrkesverksam och anställd vid en kommunal socialtjänst. 

• Den som ingår i studien ska på ett eller flera sätt ha erfarenheter av, eller arbeta med 

våld i nära relationer och våldsutövare inom socialtjänstens regi. 

 

Flera olika urvalsmetoder har använts i denna studie. Genom att söka kontakt med personer 

inom socialtjänsten som antogs ha bäst kunskap om våld i nära relationer och våldsutövare 

tillämpades generellt ett målstyrt urval (Bryman 2018). Vad avser de specifika 
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intervjupersonerna så etablerades kontakterna med olika urvalsmetoder. En kontakt hade 

förvärvats tidigare genom utbildningens praktikperiod, vilket gör att det urvalet delvis kan 

sägas vara baserat på bekvämlighet (ibid). Resten av personerna var sedan tidigare okända för 

oss. För två av dessa tillämpades ett tvåstegsurval, vilket innebär att det först gjordes ett urval 

av organisationer lämpliga för studiens syfte (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011). Vi letade 

på olika kommuners hemsidor och hittade e-mailadresser till ansvariga chefer. Sedan e-

mailade vi dessa chefer och beskrev varför de kontaktades och utifrån vilket syfte. I det andra 

steget gjordes ytterligare ett urval baserat på de personer inom organisationen som antogs ha 

mest kunskap inom området. Det sista urvalssteget gjordes inte av oss själva, eftersom 

cheferna förmedlade förfrågan till ytterligare anställda som vederbörande ansåg vara lämpliga 

för oss att intervjua. Vid intresse för deltagande i studien kontaktades vi sedan via e-mail. Två 

intervjupersoner som ingått i denna studie har kontakt etablerats med tack vare 

snöbollsmetoden. Denna metod innebär att man genom en intervjuperson eller annan kontakt 

får tips om ytterligare personer som har erfarenheter eller kunskaper som är relevanta för 

studien (Bryman 2018). En kontakt förmedlades via en av intervjupersonerna och den andra 

tack vare ett tips från en studiekollega. 

 

Ett problem i den här studien har varit att få tag på intervjupersoner. De som slutligen deltog i 

studien, var alla verksamma inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Fyra arbetade 

som socialsekreterare inom barn och familj och en som enhetschef. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) finns det olika perspektiv på hur man kan se på det 

empiriska material som ska bearbetas i studien. Lite förenklat kan materialet antingen ses som 

färdig data som samlas in av den forskare som genomför studien, eller som data som 

produceras i samspel mellan forskare och forskningsobjekt (Ahrne & Svensson 2011). Den 

metod som valts för insamling av data eller produktion av data, beroende på vilket perspektiv 

man har, är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ett professionellt samtal där kunskap “konstrueras i interaktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade.” (Kvale & Brinkmann 2009 s. 18), vilket stämmer överens 

med den ovan nämnda synen på det empiriska materialet som ett slags produkt som skapas i 

en relation och i en specifik kontext. Detta socialkonstruktivistiska perspektiv på 

forskningsintervjun som metod öppnar dels för en ökad förståelse av det empiriska materialet 

men också för ökad förståelse kring intervjusituationernas kontext. 

 

För att vara säkra på att verkligen beröra de områden som skulle studeras genomfördes 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Lantz (2013) kan intervjuer ha olika grad av struktur, allt 

ifrån helt öppna till den helt strukturerade enkäten med på förhand fastställda svarsalternativ. 

Den semistrukturerade intervjun utgår från ett redan känt fenomen där kontexten bestäms av 

den som intervjuar. Semistrukturerade intervjuer passar bra då man exempelvis vill ta reda på 

den intervjuades uppfattning om vissa specifika områden, till skillnad från den helt öppna 

intervjun som kan komma att handla om det den intervjuade finner mest värdefullt att prata 

om (Lantz 2013). 
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Vid intervjuerna användes en så kallad intervjuguide, (se bilaga 1), vilken kan fungera som ett 

stöd för att delvis strukturera intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuguiden 

konstruerades utifrån de teman som vår forskningsfråga berör, det vill säga frågor om 

organisationen och personliga erfarenheter av arbetet. Frågorna i en intervjuguide kan vara av 

olika karaktär. Det finns sonderande frågor, som undersöker utan att specificera, och det finns 

mer direkta frågor (ibid). Vi valde att konstruera olika typer av frågor i vår intervjuguide, men 

gemensamt är att de har en “öppen” karaktär, alltså att de inte bara går att besvara med ja eller 

nej. Detta för att öka möjligheterna till uttömmande svar (ibid).     

 

4.4 Intervjuernas genomförande 

 

Fyra av intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser och en intervju gjordes i en 

större offentlig lokal i anslutning till en lunchrestaurang. Gemensamt för alla 

intervjutillfällena var att intervjupersonerna själva fick bestämma var intervjuerna skulle 

genomföras. 

 

Vi valde att närvara under intervjuerna båda två, men turades om att vara huvudansvariga för 

intervjuns genomförande. Det gav den som inte var huvudansvarig möjlighet att komplettera 

om det var någon fråga som missades samt möjlighet att ställa följdfrågor. Även om 

intervjuerna utgick från en intervjuguide så läts intervjupersonerna prata mycket fritt kring 

dessa frågor, detta för att de skulle få berätta så mycket som möjligt om sina erfarenheter. 

Intervjuerna spelades in via ljudinspelningsprogram på mobiltelefon och intervjuerna varade 

från mellan 45 minuter till cirka 60 minuter. 

 

Enligt Lantz (2013) är det viktigt att tänka på de påverkansprocesser som kan finnas i en 

intervjusituation. Hon menar vidare att tydliga ramar kring en intervju kan leda till ökad 

trygghet hos den intervjuade. Intervjupersonerna hade innan intervjuerna informerats om 

studiens syfte i ett informationsbrev, (se bilaga 2), och vid själva intervjutillfället 

informerades de om en ungefärlig intervjutid och att en intervjuguide skulle användas. 

Sammantaget anser vi att detta hjälpte till att tydliggöra ramarna för intervjuerna och på så vis 

ökade tryggheten hos de intervjuade. 

 

Även platsen för intervjuernas genomförande kan spela roll för hur de som deltar upplever 

intervjun (Lantz 2013). Att alla intervjuer, utom en, gjordes på intervjupersonernas 

arbetsplatser upplevdes som något som skapade ett lugn hos de intervjuade, eftersom detta 

kan ses som deras hemmaarena. Det som kan vara negativt med att vara på 

intervjupersonernas arbetsplats är det faktum att det finns en ökad risk för att bli avbrutna på 

grund av arbetsrelaterade störningsmoment. Under två av intervjuerna inträffade just detta. 

Under en av intervjuerna ringde intervjupersonens arbetstelefon, vilket inte innebar något 

kännbart avbrott, eftersom intervjupersonen avvisade telefonsamtalet och återgick till 

intervjun direkt. Den andra intervjun fick avbrytas lite i förtid eftersom platsen för intervjun, 

ett samtalsrum, var bokat. Detta antas dock inte ha någon större påverkan på resultatet 

eftersom intervjun nästan var avslutad vid tiden för avbrottet. 
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I intervjun som genomfördes i en offentlig lokal i anslutning till en lunchrestaurang kändes 

risken för att bli störd påtagligt större, och det hände också vid ett par tillfällen att människor 

passerade. Detta upplevdes dock inte som störningsmoment av oss intervjuare. En annan risk 

skulle kunna vara att den intervjuade inte berättade allt hen visste på grund av rädsla för att 

utomstående ska höra. Dock framstod det inte som att intervjupersonen hämmades av detta 

utan att hen ändå tycktes prata fritt kring frågorna. 

 

Intervjuareffekten innebär att både intervjuare och den intervjuades sätt att till exempel klä sig 

eller att tala på, kan komma att påverka hur eller vilken empiri som framkommer i en intervju 

(Lantz 2013). Lantz (2013) menar att en intervju skapas i relationen till en annan och att detta 

samspel formar intervjun. Därmed ansluter sig Lantz delvis till Kvale och Brinkmanns (2009) 

socialkonstruktivistiska perspektiv på forskningsintervjun där intervjuareffekten inte bara är 

ofrånkomlig, utan också en given del av kunskapsproduktionen. Detta kan väcka frågor om 

vårt val att turas om att vara huvudansvariga för intervjuernas genomförande, eftersom det 

ovan nämnda perspektivet innebär att skillnader i empirin skulle kunna bero på vem av oss 

som intervjuat. Eftersom båda var närvarande anser vi ändå att det funnits möjlighet för båda 

att delta i samspelet och kunskapsproduktionen. Det faktum att intervjuerna spelades in skulle 

också kunna vara en påverkansfaktor. Vi anser dock att fördelarna med att i efterhand 

ordagrant kunna gå igenom vad som sagts och vad detta innebär för studiens tillförlitlighet i 

positiv riktning väger tyngre än nackdelarna. 

 

4.5 Dataanalys 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de. Själva transkriberingen kan ses som 

inledningen till en analytisk process och utskriften underlättar för den fortsatta bearbetningen 

och analysen av materialet (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna transkriberades ord för 

ord, vilket innebär att även pauser, skratt och diverse störningsmoment inkluderades i 

utskrivningen. En ordagrann transkribering kan öka reliabiliteten, alltså pålitligheten, hos en 

studie (Bryman 2018). Detta genom att det minskar risken för att information missas och 

nyanser förbises (Kvale & Brinkmann 2009). Transkriberingarna gjordes i hög utsträckning i 

direkt anslutning till intervjuerna, och om detta inte var möjligt så gjordes det dagen efter. 

Detta för att hela intervjusituationen skulle vara i färskt minne då de skrevs ut. 

 

För att analysera den insamlade empirin användes en kvalitativ tematisk analysmetod 

(Langemar 2008). Arbetet med att analysera det transkriberade materialet såg ut på följande 

sätt: Materialet skrevs ut och varje intervju för sig gicks sedan igenom tillsammans. Efter det 

markerades citat som ansågs relevanta utifrån studiens syfte. Sedan diskuterades citaten och 

vad som hade setts i texterna. Utifrån citaten skapades sedan teman. Alla intervjuer 

analyserades på samma sätt och de citat som markerats i materialet placerades under det tema 

det ansågs tillhöra i ett separat dokument. Avslutningsvis gjordes en övergripande läsning av 

alla intervjuer och teman för att försöka se en helhet. Likheter i intervjuernas citat 

identifierades, men också olikheter. De citat som bäst ansågs belysa studiens syfte och 

frågeställningar sparades och användes i uppsatsen. 
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Det finns viss kritik mot den tematiska analysen, att den används slentrianmässigt och att 

forskare som använder den ofta brister i att förklara hur man identifierat sina teman och varför 

dessa har betydelse. Det är därför mycket viktigt att inte bara fastslå teman, hitta citat och 

skriva ut dessa i sin text utan att också lägga stor tid och eftertänksamhet på varför dessa 

teman valts ut och vilken betydelse de har. Ett exempel att göra detta är att titta på samband 

mellan teman och ett annat är att jämföra hur ens teman relaterar till litteraturen (Bryman 

2018). 

 

För att undvika den problematik som Bryman skriver om så lades mycket stor tid på själva 

analysarbetet och på reflektion kring materialet. Vid analysen av den första intervjun 

noterades att det var relativt lätt att ett tema skapades utifrån hur ofta något repeterades i en 

text, vilket också kan vara ett sätt att skapa teman. Risken med det här sättet är att man missar 

sådant som ligger gömt, djupare i materialet. Med denna vetskap så försökte vi att skapa 

teman som verkligen hade betydelse och inte bara för att ett specifikt ord dök upp oftare än 

andra, även om detta också kunde ha betydelse för vikten av det empirin ville säga. 

 

Efter att ha analyserat intervjuerna utifrån den tematiska analys Langemar (2008) skriver om 

hittades följande teman: 

 

Prioritet avser huruvida intervjupersonerna upplever att arbetet med våldsutövande män 

prioriteras och ges utrymme på deras arbetsplats. Detta tema innefattar intervjupersonernas 

erfarenheter om hur såväl politiker, chefer och ledning, hur de själva och kollegor prioriterar 

arbetet med våldsutövande män. 

 

Lagstiftning innefattar intervjupersonernas reflektioner kring lagstiftning och dess betydelse 

för arbetet med våld i nära relation i allmänhet och för arbetet med våldsutövande män. 

 

Kunskap belyser intervjupersonernas tankar om bland annat kompetens. Detta tema belyser 

även intervjupersonernas syn på utbildning och hur de ser på vikten av detta. Här diskuteras 

också intervjupersonernas behov och möjligheter till vidareutbildning och 

kompetensförsörjning på sina arbetsplatser. 

 

Resurser avser intervjupersonernas utsagor om faktorer inom organisationen som enligt 

intervjupersonerna själva eller enligt vår tolkning påverkar arbetet med våldsutövande män. 

Detta innefattar bland annat hur arbetet organiseras, intervjupersonens tankar om vilken plats 

som arbetet med våldsutövare har inom organisationen samt vilka eventuella verktyg som 

finns att tillgå i arbetet. 

 

Föreställningar utgörs dels av uttalanden som enligt vår tolkning ger uttryck för stereotypa 

föreställningar kring kön och etnicitet, men också av intervjupersonernas tankar kring 

förändringspotential hos män som utövar våld i nära relation. 

 

Känslor avser intervjupersonernas utsagor om känslor som kan väckas inför mötet med 

våldsutövande män. 
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Bemötande innefattar intervjupersonens reflektioner kring bemötande som påverkansfaktor i 

mötet med män som utövar våld i nära relation samt hur detta även kan påverka ett eventuellt 

förändringsarbete. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Enligt Bryman (2018) så kan en studies tillförlitlighet mätas genom validitet och reliabilitet. 

Begreppet validitet kan delas in i två delar, dels den interna validiteten som handlar om hur 

trovärdig ens studie är och hur väl den data som samlats in stämmer med intervjupersonernas 

uppfattningar och den verklighet som studerats. Den andra delen är den externa validiteten 

som rör huruvida resultatet kan överföras till andra situationer eller större grupper i samhället 

(Bryman 2018). Faktumet att det i den här studien har använts en kvalitativ metod där vi 

intervjuat människor ansikte mot ansikte möjliggör en relativt god intern validitet. Ett annat 

sätt att stärka den interna validiteten kan vara att intervjupersonerna får en skriftlig 

återkoppling av resultatet och därefter får bekräfta om det överensstämmer med deras 

uppfattningar (ibid). Någon skriftlig återkoppling har inte gjorts i denna studie. 

 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en studie är. Det finns kritiker som menar att reliabilitet är 

svårt att uppnå inom kvalitativ forskning eftersom att det inte är möjligt att återskapa en 

situation såsom den var vid ett tillfälle (Bryman 2018). Ett sätt att ändå uppnå god reliabilitet 

är att som forskare vara fullständigt transparent, och att redogöra hela sin forskningsprocess, 

från början till slut. Om detta görs på ett bra sätt så möjliggör det för granskning av andra, 

men också att andra kan upprepa studien, vilket ökar pålitligheten (ibid).  

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Forskningsetiska frågor kan bland annat beröra en studies frågeställning och val av metod, 

men även studiens genomförande och tillförlitlighet (Vetenskapsrådet 2017). Det är därför 

viktigt att under studiens gång reflektera kring sitt eget förhållningssätt till etiska frågor som 

dyker upp. Nedan kommer en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts under 

studiens gång. 

 

Som beskrivits tidigare så mailades innan intervjuerna ett informationsbrev till 

intervjupersonernas arbetsplatsmail så att de skulle kunna läsa igenom detta innan 

intervjuerna genomfördes. Informationsbrevet utformades i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2017) principer om god forskningssed och i brevet beskrevs syftet med studien och att 

intervjuerna ämnades spelas in. Intervjupersonerna informerades även om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas. I brevet fanns information om 

att intervjuerna skulle avidentifieras vid transkribering för att undvika att intervjupersonernas 

identitet skulle röjas. Brevet innehöll också information om hur materialet skulle förvaras och 

att det kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts. Slutligen innehöll brevet information 

om hur Karlstads universitet kunde komma att behandla uppgifterna, intervjupersonens 

rättigheter kring detta enligt dataskyddsförordningen, GDPR (SFS 2018:218) och hur 

universitetets dataskyddsombud kunde kontaktas. Vid själva intervjutillfället så informerades 
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intervjupersonerna muntligen ånyo om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och de 

fick innan intervjuerna skriva under en samtyckesblankett, (se bilaga 3). En av 

intervjupersonerna i denna studie lämnade dock aldrig något skriftligt samtycke till att delta i 

studien. Detta berodde på att hen deltog i en så kallad pilotintervju inför uppsatsarbetet, och 

inför den uppgiften var inte skriftligt samtycke aktuellt. Intervjupersonen informerades dock 

muntligt om de forskningsetiska principerna och att hen kunde komma att bli en del av 

studien, vilket hen gav sitt muntliga samtycke till. 

 

Vid transkriberingen avidentifierades intervjuerna, enligt överenskommelse, så att eventuella 

namn på kommuner eller personer ersattes med en bokstav eller siffra. Efter transkriberingen 

raderades ljudfilerna. Intervjuutskrifterna och samtyckesblanketterna har förvarats på ett sätt 

så att obehöriga inte fått tillgång till dem. 
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5. Resultat 

 

För att erbjuda en fördjupad kunskap av vad som främjar respektive försvårar socialtjänstens 

arbete med våldsutövande män följer nedan en redogörelse för studiens resultat. Resultatet 

kommer att presenteras enligt den struktur som utgör tabell 1, (se nedan), vilken utgår från de 

teman som den tematiska analysen mynnade ut i. I studiens empiriska material har främjande 

och försvårande faktorer på tre olika nivåer identifierats. Det finns faktorer på samhällelig 

nivå, organisatorisk nivå samt på individuell nivå, som på olika sätt kan främja eller försvåra 

socialtjänstens arbete med våldsutövande män. Först kommer en redogörelse för identifierade 

faktorer på samhällsnivå. Sedan kommer organisatoriska faktorer att presenteras och sist 

flyttas fokus ner till individuell nivå. Löpande i texten kommer de teman som analysen 

resulterat i att presenteras och analyseras i förhållande till tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och begrepp. 

 

Tabell 1. Faktorer som främjar respektive försvårar socialtjänstens arbete med 

män som utövar våld i nära relation. 

 

Nivå Främjande faktorer Försvårande faktorer 

Samhällelig 

1: Prioritet 

2: Lagstiftning 

                                                 

1: Politisk prioritering. 

2: Skärpt lagstiftning. 

 

 

 

2: Pågående rättsprocesser. 

 

Organisatorisk 

1: Prioritet 

2: Resurser 

 

3: Kunskap 

 

                                                                                                                

                                                    

3: Utbildning. 

                                             

1: Utsatta prioriteras högst. 

2: Brist på tid och brist på 

stöd från ledningen.              

3: Kunskapsbrist. 

Individuell 

1: Föreställningar 

 

 

 

2: Känslor      

3: Bemötande 

 

 

1: Optimistisk syn på 

förändringspotential. 

 

 

 

3: Informativt och respektfullt. 

 

 

1: Pessimistisk syn på 

förändringspotential, stereotypa 

föreställningar kring kön och 

etnicitet. 

2: Negativa känslor kring mötet. 

3: Negativa känslor påverkar 

bemötandet. 

 

5.1 Faktorer på samhällsnivå 

 

I det följande presenteras faktorer på samhällsnivå som påverkar socialtjänstens arbete med 

våldsutövande män. Detta innefattar både faktorer som kan verka påtryckande för att 

socialtjänsten ska arbeta med området, men också faktorer som kan verka hindrande i arbetet. 
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5.1.1 Prioritet 

 

Det finns en viss medvetenhet bland intervjupersonerna om samhällets förändrade syn på våld 

i nära relationer och den förskjutning i terminologin som bland andra Helmersson (2017) och 

Enander et al. (2015) tar upp.   

 

Ja det har ju hänt väldigt mycket i samhället de sista tjugo åren kan man säga och 

lagstiftarna har ju förändrat och skärpt och lyft det. Förut så var den här frågan en 

fråga för… kvinnorörelsen. /.../ Förövarperspektivet kom in ännu senare tycker jag. 

När jag började 2006 då var det en diskussion hur man överhuvudtaget, om man skulle 

jobba och erbjuda våldsutövaren hjälp. Då pratade man om våldsförövare och nu 

pratar man om våldsutövare. Man byter begrepp. Och sen har ju lagstiftaren /.../ pratat 

om att nu så måste vi också skärpa lagkravet på att socialtjänsten ska erbjuda 

våldsutövare [stöd].   

 

Intervjupersonen beskriver hur våldsutövare under de senaste tio åren har hamnat högre upp 

i prioritet på en samhällsnivå. Detta har enligt en annan intervjuperson även fått konsekvenser 

för hur man generellt pratar mer om problemet och hur man ska komma tillrätta med det. 

Detta leder enligt denna person till att problemet med män som utövar våld i nära relationer 

synliggörs.   

 

Det börjar skifta fokus, att det blir mer prat om det, och pratas det om det, alltså 

våldsutövare och vad de kan behöva, så finns det, för pratar man inte om det så finns 

det inte. Så det har ju ändå börjat vända, även om jag tycker att det går väldigt väldigt 

långsamt.  

 

Även om personen i citatet ovan menar att problemet synliggörs i allt högre utsträckning, 

säger hen samtidigt att förändringen går långsamt. Vad denna långsamma förändring kan bero 

på kommer att diskuteras vidare under avsnittet om organisatoriska faktorer. 

 

5.1.2 Lagstiftning 

 

Socialtjänstens verksamhet vilar på svensk lag, mer specifikt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). I intervjuerna framgår att det inte är självklart att intervjupersonerna medvetet har 

reflekterat över lagstiftningens betydelse i arbetet med våld i nära relationer. Att lagstiftning 

har betydelse för arbetet framgår dock. Och att lagstiftningen kan verka både främjande och 

hindrande. En av intervjupersonerna menar att lagstiftning kan sätta saker i fokus och på så 

sätt verka främjande för hur en organisation arbetar med olika frågor: ”Lagstiftningens 

skärpning gör att man faktiskt måste tillföra resurser och kunskap”. 

 

Ibland kan lagen ställa till problem och bli ett direkt hinder för socialtjänsten och deras 

förändringsarbete med de våldsutövande männen. En av de intervjuade berättar att 

förändringsarbete till stor del handlar om att motivera människor. Hen menar att det allra 

viktigaste för att ett förändringsarbete ska kunna komma till stånd hos en människa är den att 

hen erkänner våldet för sig själv och andra, och tar ansvar för sina handlingar. Först då kan en 
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förändring ske. Det blir därför problematiskt när flera av männen som socialtjänsten möter är 

mitt uppe i rättsliga processer och därför inte får eller vill berätta något. 

 

Ett hinder är ju såklart att de inte får erkänna att de har utövat fysiskt eller psykiskt 

våld till exempel /.../ för att de är i en jättestor rättsprocess. Säger de det till mig då är 

de ju också ganska risigt ute, för att då måste jag säga det till polisen, och det vet de ju.  

 

Det som indikeras ovan är i enlighet med vad tidigare forskning visar. Edin och Nilsson 

(2014) menar att flera våldsutövande män har svårt att identifiera sig med sitt våldsbeteende 

vilket gör att de inte heller tar ansvar för sina handlingar. Genom att inte ta ansvar så undviker 

de också att se ett behov av att förändra sitt beteende (ibid). Vidare är det sedan tidigare känt 

att rädslan för rättsliga repressalier kan vara hinder som gör att våldsutövande män låter att bli 

att söka hjälp (Boethius 2015; Gottzén 2013). I resultatet framgår det inte att rädslan för 

repressalier hindrar våldsutövare från att söka hjälp. Däremot framkommer att pågående 

rättsprocesser försvårar socialtjänstens möjlighet att kunna bedriva ett lyckat 

förändringsarbete med dessa män. Detta kan ses som ett exempel på den diskrepans som finns 

i socialarbetarnas yrkesroll. I yrkesrollen ingår motivations- och förändringsarbete, vilket 

bygger på att relationen mellan våldsutövare och socialarbetare präglas av tillit. Samtidigt kan 

lagstiftning och socialarbetarens uppdrag som myndighetsperson sägas inverka negativt på 

den tillit som relationen bygger på. Yrkesrollen karaktäriseras alltså av diskrepans eftersom 

den balanserar mellan olika delvis motstridiga intressen (Goffman 2014).  

 

5.2 Socialtjänsten som organisation - hinder eller främjare? 

 

Arbete med våld i nära relation organiseras på olika sätt i olika kommuner. Genom en 

intervjuperson har vi fått kännedom om att det i vissa kommuner i Sverige finns särskilda 

handläggare som arbetar specifikt med våldsutövande män. Andra kommuner bedriver 

behandlingsverksamhet i egen regi eller i samarbete med fristående organisationer (Eriksson 

et al. 2006).  

 

Redogörelserna för hur arbetet kring våld i nära relationer organiseras på de intervjuades 

arbetsplatser skiljer sig åt. I tre av de undersökta kommunerna finns särskilda grupper eller 

team av anställda som satts ihop för att arbetet kring våld i nära relationer ska bli mer 

effektivt. Dessa grupper kan antingen bestå av socialsekreterare från olika enheter eller också 

av olika professioner, bland annat representanter från socialtjänst, elevhälsa och polis. Det 

finns även en skillnad i hur, eller om, arbetet med våldsutövare organiseras. I intervjuerna 

framkommer att familjebehandlare ibland kopplas in för att arbeta i familjer där det 

förekommer våld, men att det då är våld som anses tillhöra en lägre allvarlighetsgrad. Det 

framkommer även att det i en av de undersökta kommunerna finns ett samarbete med en 

nystartad mansjour. En av kommunerna ligger i startgroparna för en nystartad verksamhet i 

kommunal regi, vars syfte är att bedriva gruppbehandling för män som utövar våld. I samma 

kommun finns en socialsekreterare, en av de intervjuade, som fått särskilt ansvar för att jobba 

med de våldsutövande männen. Detta är dock en informell roll och alltså inget som 
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sanktionerats av ledningen, vilket innebär att intervjupersonen även har vanliga ärenden inom 

ramen för yrkesrollen som socialsekreterare inom barn och familj. 

  

5.2.1 Prioritet 

 

I samtliga intervjuer i studien så diskuterar intervjupersonerna om betydelsen kring ett ämnes 

prioritet för att man överhuvudtaget ska arbeta med detta inom organisationen. Prioritet 

likställs med något som är viktigt och därför läggs tid och resurser på det. En intervjuperson 

berättar utifrån sina egna erfarenheter att det i vissa organisationer och kommuner närmast 

råder ett slags tystnadskultur när det överhuvudtaget kommer till våld i nära relationer. 

 

Ja, det som är min personliga erfarenhet är att det finns en kraft i det här att det 

osynliggörs i organisationer, även i socialtjänsten. Att osynliggöra våldet och våldets 

olika yttranden, hur det yttrar sig. /.../ En kraft i att man inte vill se det och att man 

negligerar det, och det ser olika ut i olika kommuner.  

 

Samma intervjuperson berättar också att det i den kommun hen är verksam i tycks finnas en 

ovilja hos kommunledningen när det gäller att prioritera det här området. Intervjupersonen 

berättar att hen tagit fram en kommunövergripande handlingsplan men att den “ligger och 

värmer någon byrålåda, och kommer inte upp. Och jag får synpunkter från ledningen att jag 

inte borde prioritera de här frågorna”. Här skiljer sig intervjupersonernas utsagor åt, eftersom 

de andra intervjupersonerna menar att arbetet med våld i nära relationer tvärtom är ett 

prioriterat och väletablerat arbetsområde på deras respektive arbetsplatser. Arbetet tenderar 

dock att handla om att stötta den som utsatts för våld och inte den våldsutövande. 

 

En av intervjupersonerna berättar om hur hen tänker i situationer där socialtjänsten fått 

kännedom om att det kan finnas våld i en relation och kring vem som behöver stöttning vid 

dessa tillfällen. 

 

Vi är ju måna om dom som är utsatta i första hand och då får ju den som kanske, 

våldsutövaren stå tillbaka på något sätt, det kan man ju tänka/.../ Men det borde nog 

vara mer prat om den våldsutövande och hur man ska stötta den. Vi tänker ju väldigt 

mycket skydd för dom som är utsatta, det är ju bara så.  

 

En annan intervjuperson berättar att hen sitter med i kommunens VNR-grupp, en så kallad 

våldsgrupp som syftar till att bland annat lyfta frågor kring arbetet våld i nära relationer. 

Denna grupp menar intervjupersonen ska ha startats på grund av påtryckningar om att 

kommunernas arbete kring våld i nära relationer behöver förbättras. 

 

Det är ju det vi håller på att bygga upp nu för att det har ju blivit hårdare och hårdare 

att vi ska ha sådana saker inom kommunerna. Så att det är ju där vi jobbar fram nu i 

vår grupp som vi har blivit tillsatta. Så vi går ju utbildningar /.../ vi har blivit utbildade 

i att utbilda inom hela kommunen.  
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Det framkommer under intervjuerna att saker kan prioriteras på olika nivåer inom en 

organisation. Det kan vara hos kollegor och ledning men även inom den lokala politiken. I 

citatet ovan berättar intervjupersonen om hur det blivit ett allt hårdare tryck på kommunerna 

att organisera sig i arbetet kring våld i nära relationer. Detta efter påtryckningar från politisk 

nivå. Ett arbete som bedrivs inom den så kallade VNR-gruppen är att skriva riktlinjer för 

kommunens arbete inom området våld i nära relationer. Dessa riktlinjer skall sedan upp i 

socialnämnden för att godkännas där. När det gäller frågan om huruvida riktlinjerna även 

omfattar våldsutövare säger intervjupersonen så här: 

 

Eh, ja. Det är väl en liten, liten rad där som står att vi ska. Vi har inte tagit upp det 

riktigt till diskussion än men vi har börjat o ta upp den i diskussionen om vad är det vi 

kan erbjuda då. Och det har vi inte riktigt fått svar på än så nej. Kan återkomma med 

svaret, jag har inte det nu.  

 

Det verkar som att det prioriterade arbetet med våld i nära relationer till trots, inte gäller för 

våldsutövaren. När det gäller intervjupersonernas egna uppfattningar om huruvida 

socialtjänsten bör prioritera arbetet med de våldsutövande är de eniga om att detta är viktigt 

och borde ha hög prioritet. En av intervjupersonerna förklarar vikten av arbetet så här: 

 

Nej, jag tycker att det spelar roll, absolut. Om ett cykelhjul är trasigt på både på punka 

och ekrar så kan du inte bara laga punkteringen för det kommer inte funka ändå, det är 

ju så. Och sen ser ju vi här när dom byter partners då dom här papporna, oftast då 

pappor som slår. Det kan vara hot eller skrik och så här. Så träffar dom en ny partner, 

så fortsätter det efter några år. Så drar dom igång samma historia igen. Så att det har ju 

inte stoppat bara för att dom byter kärring heller. Man tycker ju det men, det är inte så. 

Så att ja. Dom behöver ha stöd också. 

 

Resultatet ger en samlad bild av en socialtjänst där det finns en stor medvetenhet om den 

våldsutövande i arbetet med våld i nära relationer. Vidare menar de intervjuade att ett arbete 

med den våldsutövande är av vikt och att ett sådant bör bedrivas. Dessa intentioner till trots, 

så visar också resultaten på att arbetet med våldsutövande i stor grad saknar prioritet. Detta 

kan förstås utifrån det som Christensen et al. (2005) skriver om organisationskultur och 

stigberoende, alltså att historiska rötter har stor betydelse för hur en organisation utvecklas 

och hur den hanterar förändringsbehov. Ursprungliga ambitioner och mål är ofta svåra att 

ändra på, trots nya krav från samhället. Även om detta så kallade stigberoende har som syfte 

att ge organisationer stabilitet, så bidrar det till en minskad flexibilitet inför nya krav från 

samhället. Detta kan leda till att många organisationer har svårt att ställa om och att förändras 

(Christensen et al. 2005). Stigberoende kan förklara varför arbetet med våldsutövande män 

fortfarande inte prioriteras i socialtjänsten, trots att området uppmärksammats och fått en 

högre prioritet på samhällsnivå. Socialtjänstens arbete organiseras fortfarande i hög grad 

utifrån det dikotoma begreppsparet offer/förövare (Hirdman 2003). Detta får som konsekvens 

att offren, alltså kvinnorna och barnen, prioriteras och skyddas i första hand och att ansvaret 

för förövarna, männen, lämnas över till någon annan. Någon annan kan i det här fallet vara 

Kriminalvården, förutsatt att mannen blir dömd till behandling, annars är han inte någons 
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ansvar. Det är tydligt att det inom socialtjänsten finns en tröghet, liknande den som 

Christensen et al. (2005) tar upp, vilken gör att organisationen har svårt att anpassa sig till de 

nya krav som samhället ställer upp.  

 

5.2.2 Resurser 

 

Ett område som hör tätt ihop med ett arbetsområdes prioritet är fördelning av resurser, vilket 

innebär bland annat att tid och ekonomiska medel avsätts för arbetet. Trots att det finns 

kommuner som enligt Socialstyrelsen (2004) börjat satsa på ett utvecklingsarbete inom 

området, så ger ändå intervjupersonerna en samlad bild av en organisation där det fortfarande 

inte avsätts resurser i tillräcklig utsträckning för att arbeta med våldsutövare. 

 

Sen är det ju vilken tid man har och engagera sig då i den våldsutövande mannen. Frun 

och barnen tar väldigt mycket tid, man ska utreda och flytta på dom. Och ge dom den 

hjälp dom behöver och kontakt med barnpsykiatrin och läkare, kanske man byter 

skola. Man byter liv. Så väldigt mycket tid går ju åt till övriga familjen, så männen är 

lite eftersatta där tänker jag.  

 

I citatet ovan menar intervjupersonen att det i dennes arbete går åt mycket tid till att hjälpa 

den våldsutsatta och barnet vid situationer där det förekommer våld i nära relationer. Den 

intervjuade uttrycker inte explicit att den våldsutövande bortprioriteras, men att som hen 

säger, den övriga familjen upptar så mycket tid att den det inte finns någon tid över till 

våldsutövaren. En annan intervjuperson menar att det saknas stöd från ledningen när det 

kommer till att faktiskt ta sig tid för att arbeta med våldsutövaren. 

 

Till exempel om, det är ju lite så här att. Här får man dom här ärendena och så ska du 

va klar inom fyra månader. Skit samma hur du själv mår, nu ska du göra det här klart. 

Om jag då väljer att ha sex samtal med en man för att jag tänker att det här är så jävla 

viktigt. För, och jag jobbar ju för barnet, det är ju också viktigt att säga, jag gör ju det 

för att jag tänker att det... ingen vill ha en pappa som slår någon annan sen heller 

liksom. Nej men då har ju jag istället fått till svar typ, att `då får du skylla dig själv att 

du har så här många samtal´. 

 

Synen på ledningens bristande förståelse när det gäller arbetets omfattning går igen i en annan 

intervjupersons redogörelse för hur arbetet med kommunens nya riktlinjer kring våld i nära 

relation fortlöpt. 

 

Och det tar ju tid också, tid som vi inte har kan jag säga /.../ För då skulle jag slippa 

sitta och göra rutiner på en helg och ta det på flexen till exempel. För vi har 

jättemycket ärenden här i XX /.../ de avsätter en viss tid har dom gjort men inte fullt ut 

då /.../ De sätter oss på en utbildning så det här ska ni ta eller det här ska ni göra och så 

gör vi som dom säger. Men dom förstår inte vad mycket tid, annan tid det tar, sätta sig 

ner och göra riktlinjer.  
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Enligt Lindkvist et al. (2014) så har ledningen stor betydelse för organisationers inneboende 

normer och värderingar. En stor del är den makt det innebär att råda över resurserna och att 

bestämma hur dessa ska fördelas. En annan del är den roll ledningen har i att översätta den 

strategiska utveckling som det beslutas om allra högst upp i en organisation, och att förmedla 

detta ut till den dagliga driften. Dessa delar, hur resurser fördelas och hur ledningen väljer att 

tolka och förmedla den strategiska utvecklingen, ger starka signaler till resten av 

organisationen om vilka mål och vilka värderingar som skall prioriteras högst (Lindkvist et al. 

2014). Genom att inte avsätta resurser och genom att visa bristande förståelse inför de 

anställdas arbetsbörda signalerar ledningen till de anställda i det här fallet att arbetet med 

våldsutövare inte bör prioriteras. Vidare menar Christensen et al. (2005) att ledarrollen är 

dubbel i det att den ska bidra till förändring men också se till att etablerade värderingar och 

traditioner följs. Detta bidrar till att snabba och omfattande förändringar motverkas 

(Christensen et al. 2005). Detta kan tolkas som att ledningen kan vara en starkt bidragande 

orsak till organisationens stigberoende, och till den tröghet som stigberoendet ger upphov till 

när det kommer till att arbeta med våldsutövare inom socialtjänsten. 

 

5.2.3 Kunskap 

 

Ett annat tema som återkommer under intervjuerna är kunskap och dess betydelse för att 

bedriva ett framgångsrikt arbete kring våld i nära relationer och med våldsutövare i synnerhet. 

Intervjupersonernas utsagor ger en enhetlig bild av att det på arbetsplatsen ges möjligheter att 

delta vid utbildningar kring våld i nära relationer, att detta är något som sanktioneras av 

ledningen. Däremot menar flera av intervjupersonerna att våldsutövande män inte hamnar i 

fokus på de här utbildningarna. Enligt en intervjuperson har det på dennes arbetsplats inte 

gjorts någon ordentlig inventering om vad det finns för utbildningar inom området, vilket 

skulle kunna betyda att det egentligen finns möjligheter till vidareutbildning, men att man inte 

prioriterat att undersöka dessa möjligheter närmare. Uppfattningen bland intervjupersonerna 

verkar generellt vara att det behövs mer kunskap kring våldsutövande inom organisationen. 

 

Vi har väldigt mycket kunskaper om våldsutsatta, med normaliseringsprocess, olika 

teorier, sånt där. Men vi har väldigt, generellt på den här inte bara ifrån mig utan på 

arbetsplatsen, väldigt lite kunskap om våldsutövande och vad det finns för mekanismer 

där. Vad det är som liksom triggar igång, eller varför. Det är klart, alltså, i relation till 

den våldsutsatta, det här med makt, kontroll. Men det... det blir inte så konkret.  

 

En intervjuperson berättar dock att hen deltagit i en utbildning där våldsutövaren stod i fokus. 

Personen menar att den utbildningen har gett en ökad förståelse för hur våldsutövande män 

tänker. Samma person säger att hen tror att det generellt finns en stor osäkerhet kring att fråga 

om våld “för det är ganska obehagligt… vad ska jag göra sen då? När han säger att han slår 

henne, ja, vad ska jag göra med det då?”. Enligt intervjupersonen har mer kunskap om hur 

våldsutövare tänker i det här fallet medfört att den egna osäkerheten kring att fråga om våldet, 

att ställa mannen till svars, minskat. Intervjupersonens uppfattning om vikten av kunskap 

kring våldsutövande stämmer överens med det Campbell et al. (2010) framhäver i sin artikel, 

nämligen att en ökad kunskap kring detta område också bidrar till att våldet kan upptäckas på 
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ett tidigare stadie, i detta fall genom att våga ställa frågan. Kunskap om våld i nära relationer 

är även en av de faktorer som männen i Campbell et al.:s (2010) studie framhåller som 

betydelsefull för deras upplevelse av bemötandet och för benägenheten att söka hjälp.   

 

Intervjupersonerna berättar att det inte finns några särskilda rutiner, verktyg eller metoder att 

tillgå i arbetet med våldsutövare. En evidensbaserad metod som omnämns är FREDA, ett 

bedömningsinstrument för att identifiera och bedöma våldet och dess allvarlighetsgrad, men 

detta verktyg riktar sig mot arbetet med den som utsätts för våld (Socialstyrelsen 2014). Några 

av intervjupersonerna betonar metoders betydelse för ett framgångsrikt arbete och ser 

avsaknaden av kunskap eller faktiska verktyg som ett problem. 

 

Det skulle nog vara vettigt att ha någonting att luta sig mot /.../ någonting som kan 

hjälpa oss i våra bedömningar, eller hur vi pratar om det, för nu är det ju väldigt olika. 

Att ha någonting att hänga upp sig på så att det, för det vi hela tiden måste tänka på är 

att det ska ju inte spela, i lagens mening, någon roll vem man möter, alltså vilken 

handläggare man får, utan det ska ju vara det som sägs eller det som är konkret, men 

nu så tror jag att vi gör på ganska olika sätt och någonstans… Om vi hade ett mer 

gemensamt förhållningssätt eller liksom, hur man pratar om det, att det kan minska 

den risken och att människor som kommer hit, att det blir mer lika i hur man berör det.  

 

Andra menar att avsaknaden av verktyg i arbetet inte är ett stort problem utan ger istället 

uttryck för olika strategier för att hantera bristen på metoder i mötet med våldsutövare. En 

person säger att “det hittar jag på själv” och en annan säger att “då tar man det när det 

kommer”. Det framstår därmed som att personerna i hög utsträckning använder sig själva som 

verktyg i arbetet, ibland i brist på annat. 

 

5.3 Möjligheter och utmaningar på individuell nivå 

 

Som resultatet visar finns en hel del hinder i socialtjänstens arbete med de våldsutövande 

männen. Resultatet visar dels på hur övergripande strukturer i samhället såsom politiska 

inriktningar och lagstiftning kan stå i vägen för socialtjänsten att hjälpa dessa män, men även 

hur socialtjänsten själv är en del av hindret genom att arbetet med dessa män saknar prioritet, 

och även resurser avsatta för detta. Det finns också stora kunskapsluckor inom 

organisationerna. Ytterligare ett område som har stor betydelse för arbetet med de 

våldsutövande och dess vara eller icke vara, samt för om det ska bli framgångsrikt, är 

socialarbetarna själva. 

 

5.3.1 Attityder kring förändring 

 

En del av denna studies syfte var att undersöka hur intervjupersonerna själva ser på män som 

utövar våld. Även om intervjupersonernas tankar ibland skiljer sig visar resultatet också på 

gemensamma tankar och erfarenheter om de våldsutövande. En term som flera av de 

intervjuade återkommer till är psykopat. Termen används på liknande sätt av de intervjuade, 

att beskriva en grupp män vars våldsamma beteende inte kan förändras. Nedan berättar en av 
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de intervjuade hur hen ser på dessa psykopater och vad hen tänker i våldsärenden där mannen 

misstänks vara så kallad psykopat. 

     

Psykopatiska drag, eller de är psykopater. De personerna, det är ju arv och det kan 

vara miljö. De har hela sitt liv, de har säkerligen farit väldigt illa själva och i 

relationen går de in och är inte trygga i relationer utan de kontrollerar och därur 

kommer våldet /.../ Det är jättetråkigt att säga det, men psykopater går inte att förändra 

utan då är uppdraget bara att skydda och få kvinnan att inse att det här går inte. Och att 

skydda barnen så mycket som möjligt.  

 

Att jobba med människor och förändringsarbete är inte helt lätt enligt de intervjuade. Det 

finns fall som är svårare än andra och människor som är mer eller mindre mottagliga för 

förändring. En av de intervjuade återkommer till psykopati och hur detta personlighetsdrag 

hos någon försvårar eller omöjliggör förändring. 

 

Alltså, det är ofta svårt det här att jobba med förändring och har man väldigt stora 

svårigheter… Nu ska ju inte jag sätta diagnoser men nån kan ju ha psykopatiska drag 

tänker jag. Och de, vad jag har förstått, är ju svåra att behandla eller att det nästan inte 

går /.../ Det är vad jag har hört, jag kan inte påstå att jag är expert.  

 

Ytterligare en intervjuperson ger sin syn på saken. Här menar intervjupersonen att det finns 

forskning som visar på att det finns våldsutövare som inte kan hjälpas, och att det utifrån egna 

erfarenheter finns människor, med vissa personlighetsdrag. Personer som ljuger så mycket att 

ett förändringsarbete med dem inte kommer kunna genomföras. Även här nämns termen 

psykopat. 

 

För att det finns ju massa forskning som säger att det kanske är så att det aldrig 

kommer att förändras ur sitt liksom, våldsbeteende /.../ Man kan inte kalla någon 

psykopat bara hit och dit, men man kan ändå inse att så här. Du ljuger så bra, så 

mycket just nu så att vi ska komma härifrån till hit, är en ganska stor sträcka och vi 

kommer aldrig liksom komma dit för någonstans liksom så stoppar han här.  

 

De tre ovanstående citaten visar hur de intervjuade patologiserar en viss kategori män. Det vill 

säga att egenskaper och beteenden, som i andra fall kan ses som normala, istället görs till 

något sjukligt hos dessa individer då de tillskrivs psykopatiska drag. Intervjupersonerna 

menar vidare att dessa inte kan hjälpas. Vad intervjupersonerna definierar som psykopati 

framgår inte tydligt, men att notoriska lögner, överdrivet kontrollbehov och en oförmåga att 

förändras skulle kunna vara tecken på detta. Det kan finnas flera faror med dessa attityder. En 

problematik för de intervjuade är att kunna bedöma vem som är psykopat eller inte. Detta 

framgår i citatet nedan. 

 

Det lär man sig av mångårig erfarenhet. Jag kan inte avgöra det, jag har för liten 

erfarenhet. Därför behövs det att arbeta med både våldsutsatta, barn som bevittnar våld 

och utövare så krävs det väldigt, väldigt mycket utbildning, erfarenhet. Och en grund 
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och stå på. Och det är en utmaning för socialtjänsten som har en sådan 

personalomsättning, det är inget att leka med.  

 

Vidare finns problemet att dessa attityder kan verka direkt hindrande då den enskilde 

socialarbetaren tror sig veta vem som kan förändras eller ej. När socialarbetarna patologiserar 

vissa män genom att kategorisera dem som psykopater begripliggörs också männens 

beteenden (Mattsson 2015). Denna kategorisering kan ses som en delvis omedveten strategi 

där lagrad information, kunskap och föreställningar som socialarbetarna har om dessa män 

blir en utgångspunkt för deras eget agerande (Helkama et al. 2000). Samtidigt som 

patologiseringen på ett sätt begripliggör männens beteende finns det en risk att denna snäva 

kategorisering minskar möjligheterna till förändring, eftersom männen genom att 

patologiseras delvis görs till offer för situationen (Pease 2001).  

 

I en av intervjupersonernas berättelse blir det tydligt att en initial bedömning av en persons 

förändringspotential ibland kan komma att ändras. I berättelsen om det “lyckosamma fallet” 

hade intervjupersonen från början hade uppfattningen att våldsutövaren var en person som 

inte kunde hjälpas. 

     

Precis det här lyckosamma fallet som jag berättade om, det var ett sånt. Där jag kände 

så här, `men du lilla vän kom ner på jorden. Du har gjort det här och det finns ja…´ 

[bevis]/.../och så jobbade vi… eller jag väldigt mycket med honom. Jag träffade nog 

honom kanske sex gånger eller någonting. För att jag tänkte någonstans att han 

kommer vilja… förändra sitt liv /.../ idag så går han i behandling här.  

 

Bortsett från det ovan nämnda fallet förmedlar intervjupersonerna generellt en ganska mörk 

bild av sina möjligheter att bedriva ett förändringsarbete. Flera av intervjupersonerna berättar 

om att de enligt sina erfarenheter kring arbetet med våldsutövande män upplever att det endast 

är ett fåtal som visat på en förändring till det bättre. Våld i nära relationer beskrivs generellt 

som ett komplext problem. I följande citat ger en av intervjupersonerna uttryck för sin 

uppfattning om våld i nära relationer som socialt problem och arbetsområde: 

 

Det är svårt, det är ett svårt ämne. För det är inte bara det. En knarkare är en knarkare, 

en inbrottstjuv är en inbrottstjuv. Det handlar inte om det, det är så mycket annat som 

spelar roll här. Relationer är svåra.  

 

Även om intervjupersonen ger en något förenklad bild av missbruk och kriminalitet, så ger 

ovanstående citat uttryck för uppfattningen att det finns en komplexitet i problemet som 

särskiljer arbetet med våld i nära relationer från arbetet med andra sociala problem. Detta 

delvis på grund av den relationella dimension som problemet innefattar. Detta speglar också 

intervjupersonernas uppfattning om de möjligheter till förändring som ryms inom ramen för 

yrkesrollen, vilka framstår som relativt små. Detta kan delvis förklaras utifrån den diskrepans 

som finns i yrkesrollen, där socialarbetarna förutom lagstiftning även tvingas balansera 

mellan olika individers intressen och behov av stöd, i det här fallet barnen, de våldsutsatta och 

våldsutövarna. Det kan även kopplas till de organisatoriska faktorer som vi tagit upp ovan, 

såsom exempelvis oförmågan att kunna erbjuda någon insats: 
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Att det också blir en slags hopplöshet, för vi vet inte, vi har liksom inget vi kan sätta in 

för att faktiskt försöka hjälpa de här människorna till en förändring så det blir ju en 

hopplöshet hos oss /.../ För det blir ofta cykler som är återkommande utan att vi riktigt 

kan erbjuda någonting, och sen ja, såklart frivillighet, vi kan ju inte erbjuda någonting 

mot deras vilja.  

 

Flera av intervjupersonerna menar att de våldsutövande männen behöver “professionell” hjälp 

för att kunna förändras. Med professionell hjälp avses här antingen terapi hos en psykolog 

eller terapeut eller också samtal med en kurator, vilket inte är något som kan erbjudas inom 

socialtjänstens arbetsområde. 

 

Trots att möjligheterna utifrån yrkesrollen beskrivs som relativt små, finns det även de som 

ser mer positivt på möjligheterna. I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna dennes 

mål i arbetet:   

 

Möjligheten är ju att om man är tydlig med att `jag vet att det här har hänt och det är 

inte såhär som du vill bli förknippad med, men det här har hänt´… Då finns det också 

en möjlighet att han förstår att, men `den här delen är mitt ansvar´. Det är alltid mitt 

mål, att de ska se att `jag slår, det är mitt ansvar´ /.../ och om de tar ansvar över det, då 

kan vi också slussa vidare dem till vår mansbehandling som vi har här.  

 

En annan intervjuperson, som arbetar i en kommun där det varken erbjuds några insatser eller 

finns något etablerat samarbete med en fristående organisation, uttrycker sig på ett liknande 

sätt kring möjligheterna i arbetet. 

 

Men att man ändå kan så frön. Det är väl den största möjligheten vi har... faktiskt. Och 

hoppas på att det kanske leder till tankeverksamhet `nej, det här är fuckat, jag måste 

kanske tänka mig för eller göra på något annat sätt´.  

 

5.3.2 Stereotypa föreställningar 

 

På den individuella nivån kan även socialarbetarnas stereotypa föreställningar påverka arbetet 

med våldsutövande män. Enligt Mahalik et al. (2012) kan stereotypa föreställningar dels 

utgöra en barriär för mäns hjälpsökande men också inverka negativt på ett förändringsarbete. 

Stereotypa föreställningar kan handla om vad som associeras till manligt och kvinnligt, men 

de kan även kopplas till etnicitet (Hinton 2003). Det finns en viss medvetenhet bland 

socialarbetarna kring stereotypa föreställningar som finns i samhället i stort kring män som 

utövar våld i nära relationer. 

 

Synen på en man som utövar våld, det blir så verklighetsfrånvänt. För att de görs till 

monster. Att det är en man med låg socioekonomisk status, gärna invandrare som inte 

liksom har kommit ut i arbetslivet, eller super för mycket, alltså att det blir såna här 

stereotyper som inte alls stämmer överens, för våldsutövande finns i alla 

samhällsklasser, alltså det kan vara vem som helst så sett. Och att det inte går att se 



32 
 

vem det är, men då blir ju också ett glapp bara för att det lyfts som att det är monster, 

men nej det är det inte, det är människor som behöver hjälp till förändring.  

 

Ovanstående citat visar även att det finns en medvetenhet om hur kategorier som klass och 

etnicitet kan påverka synen på våldsutövare, vilket enligt Pease (2001) är grundläggande för 

att förstå hur maskuliniteter med dess inbördes över- och underordningar konstrueras. Detta är 

enligt både Pease (2001) och Mahalik et al. (2012) en förutsättning för att kunna bedriva ett 

förändringsarbete. När det kommer till socialarbetarnas syn på våldets orsaker går det att dra 

paralleller till de olika doxor inom fältet som Helmersson (2017) tar upp. Vissa kan sägas vara 

anhängare av en så kallad “behandlings-doxa”, med en individualpsykologisk 

förklaringsmodell till våldets orsaker: 

 

Jag tänker att anledningen att om de slår då eller vad de gör, våldet kan ju /.../ ta olika 

form men det kan ju liksom bero på många olika orsaker /.../ så jag tänker, man bär ju 

med sig hur man själv har haft det. Men att det kan vara dels en 

aggressionsproblematik eller vad man ska säga, i att man är impulsiv och den biten, 

men att det också kan vara psykisk ohälsa och många olika orsaker kanske. Man är 

deprimerad eller så, som inte direkt egentligen är kanske kopplat till våldet då… Så 

därför tänker jag att det inte bara räcker att jobba med våldet i sig utan man måste ju 

komma åt problematiken.  

 

Andra problematiserar och förklarar våldet utifrån vad som kan kopplas till genussystemet, 

alltså könens isärhållande och den hierarkiska könsmaktsordningen (Hirdman 2003), och till 

det som Helmersson (2017) kallar “kvinnojours-doxa”. En av intervjupersonerna förklarar 

delvis våldet med att män och kvinnor socialiseras in i respektive genus, alltså de socialt 

konstruerade könen: 

 

Utifrån att det är män som slår kvinnor. Så måste det ju, jag tänker att det beror till 

ganska stor del att samhället då också liksom accepterar att pojkar slår när dom är små, 

och det är ganska accepterat beteende ganska tidigt. Ja, men att flickor kanske leker 

my little pony och pojkar leker krig. Redan där är det ganska stor skillnad i 

våldsbejakande beteende och att det är sen liksom leder till att det blir såhär, fast inte 

för alla såklart.  

 

I citatet ovan görs en direkt koppling mellan manlighet och våld. Kvinnlighet konstrueras som 

en motsats till det manliga, och på så vis frikopplas kvinnor från våldsamt beteende. Detta kan 

förstås utifrån dikotomin offer/förövare, där de två begreppen konstrueras som varandras 

spegelbilder (Mattsson 2015). Män konstrueras i citatet som förövare, som leker krig, och 

även om inte det uttalas tydligt så konstrueras kvinnor som dess motsats, offer, då de ägnar 

sig åt lekar som tycks vara mer harmlösa, som exempelvis “my little pony”.   

 

De olika doxorna och dess utgångspunkter kan även få betydelse för hur man bland annat ser 

på socialtjänstens arbete inom området. Till exempel så kan betoningen på skillnader mellan 

manligt och kvinnligt hjälpsökande påverka hur den enskilde socialarbetaren ser på 
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möjligheterna att nå ut till de våldsutövande männen för att de ska ta emot det stöd som 

eventuellt erbjuds: 

 

Det som är problemet också, oftast med män är att dom inte vill ha nån hjälp. Ska inte 

gå till psykolog, dom ska inte gå till kuratorn, dom ska inte ditten och datten va. 

Jämfört med oss kvinnor som jag tycker ändå är så här att, ja men nu tycker jag att jag 

mår lite dåligt. Arbetsgivaren har erbjudit det här och det här, det är klart en ska ha lite 

terapi, du vet, skillnader. Ja men, män ska väl vara stora och starka.  

 

Kullberg (2005) har visat att det finns skillnader i socialsekreterares bedömningar av 

ensamstående pappor och mammor och deras behov av hjälp samt att detta får faktiska 

konsekvenser för det stöd som erbjuds. Männens problem synliggörs och allvarlighetsgraden i 

dessa problem anses vara höga. Trots detta bedöms kvinnors behov av hjälp vara större än 

mäns och kvinnor erbjuds i högre grad än män stöd. De skillnader som Kullberg (2005) tar 

upp skulle kunna ha sin grund i föreställningar liknande de som kommer till uttryck i 

socialarbetarens citat ovan. Den aktuella socialarbetarens föreställningar om att män inte vill 

ha hjälp skulle kunna få konsekvenser för vilket som stöd erbjuds, eller inte erbjuds. 

 

Det finns även föreställningar om etnicitet som kommer till uttryck i intervjuerna. Detta kan 

ses som ett exempel på att distinkta händelser och fenomen, i det här fallet våldsutövande, 

oftare associeras till minoritetsgrupper (Hinton 2003). Nedanstående citat ger uttryck för 

bland annat föreställningar kring etnicitetens betydelse för våldets orsaker och uttryck, och 

betoningen ligger på skillnader mellan olika mäns våldsutövande: 

 

Sen min erfarenhet är ju att det är…. dels så är det kulturell del, att dom ska bemästra 

familjen genom hot och våld, för dom är det självklara saker /.../ Men det som är 

skillnad då i min värld är ju att, det, dom som är utländska har ju alltså flera tusenårigt 

uppfostringsvåld. Alltså det här så naturligt för dom, så normalt. Och när familjen 

kommer hit och kvinnorna ser det här, det är ju då vi får reaktionen på att dom ska 

börja lämna, dom ska börja skilja sig. Dom kan inte göra det om dom inte har en imam 

för dom är gifta här och där och hit och dit va. Så, det blir nog det som är skillnaden.  

 

Sen finns det ju dom som utövar våld som är, om man säger svenskar där det är ren  

svartsjuka, sjuklig svartsjuka. Dom tror att du har pratat med nån nere i tvättstugan och  

att du har säkert legat med honom också, och det triggar igång nånting. Det ena gör det 

andra där. Men det är inte alls det våldet vi pratar om. Dom kommer från Syrien till  

exempel. Det är inte alls samma våld, men det är våld, fast på ett annat sätt. Jag vet 

inte hur jag ska förklara.  

 

I citaten ovan kopplas “utländska” mäns våldsutövande till ett slags kulturell identitet, som är 

förknippad med våldsutövande som ett “naturligt” eller “normalt” inslag. “Svenska” mäns 

våldsutövande konstrueras annorlunda och där kopplas våldsutövandet till “sjuklig svartsjuka” 

istället för till kulturell identitet. Detta kan förstås utifrån hur “Vi” och “de Andra” 

konstrueras (Mattsson 2015). “Svenska” mäns våld konstrueras som “sjukligt” och onormalt, 

vilket gör att en svensk man som utövar våld utgör ett undantag från ett jämställt “vi”. När 
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våldet däremot länkas samman med etnicitet framträder våldet som något normalt i den 

kategorin, vilket gör att den våldsutövande mannen tar skepnaden av “den Andre” (ibid). 

Detta synliggör en av de maktrelationer som återfinns inom kategorin män. När män 

konstrueras som förövare betonas ofta underordnade kategorier och maskuliniteter, vilka kan 

förklara den våldsutövande mannen som avvikare. I citaten ovan framträder etnicitet just som 

en sådan underordnad kategori. Det är tydligt hur olika maskuliniteter konstrueras, och att 

marginaliserade maskuliniteter synliggörs i dessa konstruktioner (Pease 2001; Connell 2008). 

Föreställningar som de här kan göra att socialarbetare bidrar till att återskapa stereotyper och 

maktrelationer (Mattsson 2015). Det är troligt att föreställningar kring etnicitet också kan få 

konsekvenser för hur socialarbetare ser på möjligheter till förändring och för vilket stöd som 

erbjuds. Därmed framstår också detta som en försvårande faktor i arbetet med våldsutövande 

män. 

 

5.3.3 Känslor och bemötande 

 

Intervjupersonerna uttrycker att egna känslor kring våldsutövaren ibland kan försvåra arbetet. 

En intervjuperson beskriver att mötet kan trigga igång känslor som frustration eller avsky. En 

annan intervjuperson beskriver ett stresspåslag i mötet kopplat till att “man tror att man ska 

möta en mördare i väntrummet”. Känslorna kan i vissa fall ha sin grund i de handlingar som 

våldsutövaren utfört, även om en av intervjupersonerna säger att hen själv och hens kollegor 

blivit lite “empatistörda”, eftersom våldet är ett vardagligt inslag i arbetet. Ibland kan bristen 

på gensvar i mötet med den våldsutövande mannen väcka frustration: “Det är som att springa 

rakt in i en vägg”. En intervjuperson beskriver även känslor kopplade till personliga 

erfarenheter av våldsutsatthet: 

 

Att det är klart att jag blir väldigt frustrerad gällande män. Jag har själv varit utsatt för 

dom kan jag säga. Även inklusive min egen far. Så att jag har ju den erfarenheten. Jag 

har ju väldigt svårt att lita på män.  

 

De känslor som beskrivs ovan skulle kunna påverka hur bemötandet blir. En av 

intervjupersonerna uttrycker en medvetenhet kring hur egna föreställningar och känslor kring 

våldsutövande män kan påverka mötet: 

 

Den största utmaningen för mig är att jag har träffat kvinnan innan och hört hur hemsk 

han är, jag har träffat barnet innan, och hört hur hemsk barnet tycker att pappa är. För 

att han har slagit mamma så mycket eller han har slagit mig så mycket, det här lilla 

lilla barnet liksom. Så man har så mycket känslor, man går in där med ett larm, man 

går in och är liksom helt… Okej, nu är det det här som gäller, det här är en hemsk 

person. Nånstans har man ändå det i bakhuvudet fast man ändå inte vill det. 

 

Ovanstående citat kan förstås utifrån den primäreffekt som Helkama et al. (2000) beskriver 

när det gäller föreställningar och intryck. Denna effekt kan få konsekvenser för mötet 

eftersom den innebär att information som erhållits tidigare formar intrycken av en individ mer 

än den information som erhålls senare. Hos denna person finns en medvetenhet kring 

konsekvenserna av primäreffekten, vilken kommer till uttryck genom en reflektion kring 
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skillnader i bemötandet gentemot våldsutövande män respektive våldsutsatta kvinnor: “Jag 

bemöter dem på olika sätt och så vill inte jag att det ska vara”. Detta går också i linje med vad 

tidigare forskning säger om skillnader i socialsekreterares bedömningar och bemötande av 

kvinnor och män (Coady et al. 2012; Kullberg 2005). 

 

De våldsutövande männen i Campbell et al.:s (2010) studie är eniga om att ett gott bemötande 

är en förutsättning för att de ska känna tillit till den person de möter och för att de ska kunna 

utveckla en bra relation. Ett gott bemötande innebär enligt männen bland annat en icke-

dömande attityd. Detta är även något som intervjupersonerna återkommer till: 

 

Det är viktigt att liksom inte lägga skulden på honom, eller jo skulden på ett sätt men 

inte typ, du är en dålig människa för att du slår utan mer, det här händer och vi kan 

jobba vidare för dina barn liksom. Du kan få hjälp med det här och så, så att man inte 

fastnar i det här `men hur kunde du och fy vad hemskt´ och det tänker jag är viktigt.  

 

Flera av intervjupersonerna ger uttryck för vad som skulle kunna kallas för 

hanteringsstrategier för att de starka känslor som kan väckas hos i mötet med våldsutövare 

inte ska bli ett hinder i arbetet. Dessa strategier kan förstås och analyseras med hjälp av 

begreppen frontstage och backstage (Goffman 2014). Några av intervjupersonerna gör ett 

tydligt särskiljande mellan deras professionella och privata roll: 

 

Ja, dom [våldsutövarna] har ju ett vårdbehov, om jag säger `professions(xxxx)´ nu då 

/.../ Jag vet att vi har andra åsikter hemma. Ja de flesta människor har det. Att man 

tycker och tänker vissa saker. 

 

De flesta menar att det är fullt möjligt att särskilja mellan de olika rollerna och att de känslor 

och åsikter som man har på ett personligt plan, alltså backstage, går att bortse från i mötet med 

våldsutövaren på ett professionellt plan, alltså frontstage. Citatet nedan visar hur 

intervjupersonen ser på möjligheten att “trycka ner” känslorna och kliva i sin yrkesroll, 

frontstage, för att kunna bemöta våldsutövaren med respekt. Citatet visar dock också att det 

inte alltid är så enkelt att skilja mellan sin professionella roll frontstage och personen bakom 

kulisserna, backstage: 

 

Men om det är någon som har gjort, ja men utöver det `vanliga´ så är det klart att du 

blir berörd och kan känna att, nu måste jag möta den här personen och jag måste 

bemöta den med respekt precis som alla andra. För det är jätteviktigt och då är det ju 

bara liksom att trycka ner det där, vilket ändå brukar funka och bara gå in och vara, om 

man går in och är nyfiken, så tror jag att, att det går bra och att den här personen ändå 

känner att den blir lyssnad på. För det är ju superviktigt, men det är klart att det kan bli 

svårt för mig rent personligen om jag möter någon som har gjort något för jävla illa 

men… 
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Utifrån ovan nämnda problematik framträder socialarbetares känslor kring våldsutövande män 

som en faktor som kan försvåra arbetet med dessa. Socialarbetarna uttrycker dock en 

medvetenhet kring känslornas betydelse för bland annat bemötandet, vilket gör att detta inte 

framstår som det största hindret i socialtjänstens arbete med våldsutövande män. 
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6. Diskussion  

 

Ambitionen med denna studie var att öka kunskapen kring socialtjänstens arbete med våld i 

nära relationer och att generera kunskap om en grupp det sällan pratas om, nämligen de 

våldsutövande männen. Mer specifikt var syftet att utforska vad som främjar respektive 

försvårar socialtjänstens arbete med dessa. Syftet var även att undersöka socialarbetares 

föreställningar om de här männen.  

 

Studiens resultat visar att det finns främjande faktorer i socialtjänstens arbete med 

våldsutövande män, i det att prioritet och kunskaper ökat något på sina håll. Sammantaget går 

det dock att identifiera fler försvårande än främjande faktorer i detta arbete. Det finns 

fortfarande relativt stora hinder där arbetet med våldsutövande män saknar prioritet och plats 

inom socialtjänsten. Resultatet visar att det varken avsätts tid eller resurser för arbetet i den 

omfattning som studiens socialarbetare tycker krävs. Detta kan delvis förklaras genom den 

inneboende tröghet som organisationskultur och traditioner utgör, vilka försvårar förändring. 

Resultatet visar också att det inom socialtjänsten finns en generell kunskapsbrist kring 

våldsutövande. En annan försvårande faktor kan vara föreställningar som finns bland 

socialarbetare. Resultatet visar att det finns stereotypa föreställningar om maskulinitet och 

etnicitet bland socialarbetare och att det även finns en tendens att vissa män patologiseras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet ger en bild av en socialtjänst som inte prioriterar arbetet med våldsutövande män. 

En majoritet av intervjupersonerna menar att det saknas intresse bland chefer och ledning, att 

detta alltså är ett strukturellt problem. Å andra sidan så berättar samma personer att arbetet till 

viss del prioriteras och att detta är ett arbete som har börjat lyftas. Så kallade våldsgrupper har 

eller håller på att startas på flera ställen inom socialtjänstens regi, vilka syftar till att öka 

kunskapen och möjligheten att framgångsrikt möta samhällets problematik med våld i nära 

relationer. Visserligen visar det sig att det huvudsakliga fokuset fortsatt är på den våldsutsatta, 

men det finns ändå områden där den våldsutövande ges plats. Till exempel så har utbildning 

kring våldsutövande blivit vanligare enligt flera av intervjupersonerna, vilket ändå får ses som 

ett steg i att detta ämne börjat lyftas. Vi menar därför att det är viktigt att reflektera över den 

ambivalens som vi uppfattar finns i utsagorna kring prioritet. Kanske skulle det kunna vara så 

att arbetet med våldsutövare ändå har viss prioritet, men att socialarbetarna inte har den 

kunskap som behövs för att jobba med våldsutövare utan väljer att lägga sin tid på annat, och 

sedan förklarar det med att arbetet inte prioriteras från ledningen? Resultatet visar dock inte 

på detta utan tvärtom på att de som väljer att lägga tid på samtal med våldsutövare istället får 

prioritera bort annat. En annan förklaring skulle kunna vara en ovilja hos socialarbetare att 

arbeta med våldsutövande män. Detta är dock inte heller något vårt resultat pekar mot. Ännu 

en förklaring skulle kunna vara att det finns personliga konflikter med chefer och ledning och 

att man därför inte vill se att arbetet faktiskt prioriteras. Detta är naturligtvis bara reflektioner, 

men vi anser att de är värda att diskutera. Det enda som tycks vara helt säkert är att 

prioritering, eller bortprioritering, kan ske på flera olika nivåer. 
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Även om resultatet visar på en viss medvetenhet kring stereotypa föreställningar hos 

socialarbetarna, visar det också på att vissa reflekterar mindre än andra kring sina egna och 

andras föreställningar kring maskulinitet och våld. Detta får bland annat konsekvensen att 

våldsutövande män synliggörs som avvikare när de patologiseras eller länkas ihop med 

kategorier som etnicitet. Vi menar att essentialistiska föreställningar om kulturell identitet och 

patologisering av våldsutövare är problematiska eftersom dessa kan få ett flertal negativa 

följder. En konsekvens skulle kunna vara att det inte spelar någon roll hur stor prioritet detta 

arbete ges från chefer och ledning, eller hur mycket resurser som skjuts in, eftersom att det är 

socialarbetarna själva som utgör hindret. Detta kan innebära ett slöseri med skattemedel som 

ändå inte kommer göra skillnad. En annan del är det faktum att ett essentialistiskt synsätt på 

kulturell identitet och patologisering skulle kunna leda till att ett flertal våldsutövande män, 

som vill och har en öppenhet inför att förändra sitt beteende, inte ges det stöd som behövs. 

Detta på grund av socialarbetarna tror sig veta vem som kan eller inte kan förändras. Genom 

att stereotypa föreställningar om män återskapas påverkas alltså socialarbetarnas uppfattning 

om möjligheten att bedriva förändringsarbete negativt. Det kan i sin tur få som konsekvens att 

interaktionen påverkas och att människor blir bemötta på olika sätt, precis som tidigare 

forskning visar (Campbell et al. 2010; Coady et al. 2012; Kullberg 2005; Mahalik et al. 2012). 

Därför anser vi att det är viktigt att som socialarbetare reflektera kring sina egna 

föreställningar och värderingar kring våldsutövande män i det sociala arbetets praktik. Med 

tanke på den brist på evidensbaserade metoder och kunskap kring våldsutövare som enligt 

intervjupersonerna finns inom socialtjänsten, är ett reflexivt förhållningssätt av särskild vikt 

eftersom socialarbetarna i hög utsträckning är sina egna verktyg i arbetet.  

 

Ett sätt att öka möjligheterna till att bedriva ett framgångsrikt arbete med våldsutövande män 

är att öka kunskaperna kring våldsutövande, vilket flera av intervjupersonerna understryker. 

Vi menar, precis som Mahalik et al. (2012) och Pease (2001), att det även behövs mer 

kunskaper om hur maskuliniteter konstrueras. Detta för att öka förståelsen för hur 

våldsutövande män synliggörs, eftersom våldsutövande inte kan kopplas samman med en viss 

kategori män. Det är tvärtom ett problem som förekommer i alla samhällsklasser och i olika 

typer av relationer, något som även vissa av intervjupersonerna visar en medvetenhet kring. 

Vi menar även att det behövs en mer differentierad kunskap kring våld och våldets uttryck 

kopplat till kön som kategori. Detta kan öppna upp för en uppluckring av dikotomin 

offer/förövare och för en definition av våldsutövare där även kvinnor kan inrymmas, vilket 

dock inte varit ett fokus för den här studien. Det öppnar även upp för män som möjliga 

hjälpsökare och potentiella mottagare av stöd, något som hittills inte alltid är självklart enligt 

både resultatet och tidigare forskning (Kullberg 2005; Socialstyrelsen 2004). 

 

Vidare menar vi att det också är av vikt att diskutera kring den yrkesroll de intervjuade har. 

Samtliga är verksamma inom enheter som arbetar med barn och familj. Ett övergripande mål 

inom socialtjänsten är att alla åtgärder som rör barn alltid ska se till barnets bästa (SFS 

2001:453). Vi har i flera av intervjuerna upplevt att det funnits ett uttalat barnperspektiv, som 

sig bör. Intervjupersonerna menar att när det kommer till våld i nära relationer och där det 

finns barn med i bilden, handlar det om att snabbt skapa sig en bild av vad som är viktigast för 

barnen, vilket ibland resulterar i att barn och mödrar måste skyddas från den som utövar 
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våldet. Här menar vi att det barnperspektiv som ingår i yrkesrollen gör att den våldsutövande 

mannens behov negligeras såväl medvetet som omedvetet av socialarbetarna vars fokus ska 

ligga, och ligger, på barnen. På kort sikt måste barnets bästa komma i första hand, vilket 

innebär att den våldsutövande pappans behov av stöd får stå tillbaka. Vad detta får för 

konsekvenser på lång sikt kan vi bara spekulera i, men om den våldsutövande mannen inte får 

hjälp med att förändra sitt beteende så kan vi inte heller se hur detta kan vara för barnets 

bästa. Den metafor som användes av en av våra intervjupersoner kan med fördel återupprepas: 

“Om ett cykelhjul är trasigt på både på punka och ekrar så kan du inte bara laga punkteringen 

för det kommer inte funka ändå”. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Som redan nämnts har ett problem i den här studien varit att få tag på intervjupersoner. Två 

personer från olika kommuner svarade relativt omgående att man på grund av rådande 

bemanningssituation inte kunde medverka. Vad övrigt bortfall kan bero på kan vi bara 

spekulera i. En tänkbar anledning kan vara att socialtjänsten faktiskt inte arbetar med 

målgruppen våldsutövande män i någon vidare utsträckning och att verksamma inom individ- 

och familjeomsorgen känner att de inte har något att berätta gällande ett sådant arbete. Detta 

har vi också fått bekräftat från flera av våra intervjupersoner, då de berättat att de inför 

intervjun diskuterat med sina kollegor om vad de egentligen har att tillföra vår studie. Hur 

syftet med studien formulerades i de förfrågnings-mail som skickades ut, att vi ville 

undersöka socialtjänstens arbete med våldsutövande män, kan också ha påverkat intresset för 

deltagande negativt. Detta eftersom det kanske kan tyckas meningslöst att försöka berätta om 

ett arbete som inte finns. Mailets formulering kan också ha orsakat att vi flera gånger 

hänvisades till olika behandlingsverksamheter, såsom mansjourer och krismottagningar för 

män, vilket kan ses som ett tecken på att syftet med studien missförstods.  

 

En annan begränsning är att det andra steget i tvåstegsurvalet inte gjordes av oss utan av 

cheferna som kontaktades i första steget. Detta kan innebära att cheferna enbart kontaktade 

anställda som de ansåg vara lämpliga representanter för organisationen, vilket i sin tur kan ha 

påverkat empirin. Att samtliga intervjupersoner som vill delta i studien var verksamma inom 

området barn och familj kan också ha påverkat empirin och studiens resultat, utifrån det som 

tidigare diskuterats kring de olika behov och intressen som yrkesrollen balanserar mellan. Det 

kan även finnas skäl att tro att de som slutligen valde att delta i studien kan ha gjort detta på 

grund av ett särskilt intresse för frågan. Detta kan betyda att urvalet inte är representativt för 

landets verksamma inom individ- och familjeomsorgen och deras uppfattning om arbetet med 

våldsutövande män. 

 

Beträffande studiens pålitlighet så har inte någon skriftlig återkoppling hos intervjupersonerna 

gjorts, vilket enligt Bryman (2018) är ett sätt att stärka den interna validiteten. Det som ändå 

skulle kunna stärka denna studies validitet är att intervjupersonerna fått prata mycket fritt 

kring de öppna frågorna i vår intervjuguide och att vi intervjuare har haft möjligheten att ställa 

följdfrågor för att verifiera med intervjupersonen om vi förstått dem rätt. Den externa 

validiteten, som rör huruvida studiens data är generaliserbar, är svårt att ta ställning till och 
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påstå. Den grupp som studerats är liten till antalet och det går därför inte att ta ställning till om 

dessa resultat kan överföras till ett större antal personer och arbetsplatser (Bryman 2018). 

 

Det är även svårt att diskutera kring huruvida denna studie har god reliabilitet eller inte, 

särskilt med tanke på att vi är studenter och ovana forskare. Dessutom är vi ovana 

uppsatsskrivare och intervjuare. Det vi har gjort för att försöka uppnå en så god reliabilitet 

som möjligt är att redogöra för alla steg i denna studie, så tydligt som möjligt. Detta innefattar 

vilka tillvägagångssätt som använts samt vad som har gått bra och vad som har gått mindre 

bra. Även intervjuguide och andra bilagor bifogas för största möjliga transparens. 

 

Avslutningsvis vill vi också ta upp en av de etiska aspekter vi tagit hänsyn till under 

uppsatsprocessen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att etik är grundläggande för en 

intervjuundersökning, eftersom forskaren hela tiden måste balansera mellan sitt eget intresse 

av att ta del av intervjupersonens erfarenheter och respekten för intervjupersonens integritet. 

Detta har varit relevant för oss att reflektera kring, särskilt i analysen av det empiriska 

materialet och i valet av vilka citat som ska presenteras i resultatet. Ett etiskt övervägande har 

handlat om risken att enskilda intervjupersoner framställs på ett sådant sätt att de framstår 

som “sämre” människor än andra. Några intervjupersoner tycks reflektera mindre kring sina 

egna stereotypa föreställningar än andra, vilket leder till att vissa av uttalandena har gett 

uttryck för stereotypa föreställningar i högre grad än andra. Detta har krävt en viss 

balansgång, eftersom en av studiens frågeställningar berör faktorer som kan verka försvårande 

i arbetet med våldsutövare, vilket stereotypa föreställningar kan sägas göra. 

 

6.3 Avslutning 

 

Sammantaget visar denna studie att socialtjänstens förutsättningar för att bedriva ett 

våldsförebyggande arbete med män som utövar våld i nära relationer rymmer såväl 

utmaningar som möjligheter, och vi har påvisat hur faktorer på olika nivåer kan verka både 

försvårande och främjande i detta arbete. De utmaningar som framträder visar bland annat på 

socialtjänstens oförmåga att möta samhällets nya krav. Krav som kommer att bli högre om en 

lagändring om utökat ansvar för våldsutövare i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) träder i 

kraft, vilket föreslagits i den utredning (SOU 2018:37) som nämndes i inledningen. Även om 

fokus på en samhällsnivå alltså börjat skifta och vändas mot den våldsutövande så framträder 

än så länge de möjligheter som ryms inom ramen för socialtjänstens uppdrag som små, 

möjligheter som mest handlar om att “så frön”. Vi menar att det behövs mer kunskap och 

forskning inom området, och att denna kunskap sedan bör implementeras i socialtjänstens 

praktiska arbete med våld i nära relationer. Det behövs konkreta verktyg för att underlätta 

socialtjänstens arbete men också ökade kunskaper, som i sin tur förhoppningsvis kan leda till 

en ökad medvetenhet om egna föreställningar bland socialarbetare och därmed till en mer 

reflexiv praktik. Detta tror vi på sikt kan leda till ett mer varaktigt förändringsarbete samt 

även till minskat lidande för de som upplever våld i nära relation. 
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: Utbildning, yrkeserfarenheter och så vidare. 

 

Personliga erfarenheter av arbetet 

• Vilka erfarenheter har du av arbetet med våldsutövande män? Berätta! 

• Beskriv ett fall närmare där du i din yrkesroll på något sätt kommit i kontakt med en 

våldsutövande man och hur detta arbete sett ut? Vad var svårt, vad gick bra osv? 

• Hur ser du på dina kunskaper om våldsutövande män? 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet med våldsutövande män? 

• Ser du några särskilda utmaningar i mötet? 

• Ser du några särskilda möjligheter i mötet? 

• Tycker du att det finns hinder i arbetet med våldsutövande män? Beskriv dessa hinder! 

• Vad är ett framgångsrikt arbete vad gäller de våldsutövande männen? 

• Vad tycker du är viktigt för att arbetet med våldsutövande män ska bli framgångsrikt? 

• Tycker du att samhällets syn på mäns våld mot kvinnor med tiden har förändrats?  

• Hur tycker du den har förändrats? 

• Hur tänker du själv kring detta? 

• Hur ser du på våld i nära relation som socialt problem? 

• Vilka är våldets orsaker? 

• Hur ser du på män som utövar våld i nära relation? 

Frågor kring organisation och kunskapsläge: 

• Hur organiseras arbetet kring våld i nära relationer på din arbetsplats? 

• Har socialtjänstens roll kring arbetet med våld i nära relationer förändrats över tid? 

Hur? 

• Finns det rutiner kring att fråga om våldsutsatthet och våldsutövande? 

• Arbetar man med de våldsutövande männen? Hur? 

• Prioriteras arbetet med de här männen på din arbetsplats? 

• Jobbar ni för att motivera våldsutövande män att söka hjälp för att förändra sitt 

beteende? Hur? 

• Tycker du att det finns tillräckligt med kunskap om våldsutövande män bland kollegor 

och chefer? 
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• Har ni några verktyg eller metoder till er hjälp i ärenden där det finns misstanke om 

våld i nära relation? 

• Finns det ett behov av verktyg/metoder i ert arbete med våldsutövande män? Varför, 

varför inte? 

 

Frågor kring lagstiftning: 

• Hur ser du på lagstiftningens roll i arbetet med våld i nära relationer? 

• Motsvarar den lagstiftning som finns socialtjänstens behov? 

• Hur upplever du politikens prioritering av de här frågorna? 

 

 

• Vill du lägga till något som vi glömt att fråga dig om? 
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Informationsbrev inför intervjuundersökning 

 

Examensarbete inom socionomprogrammet                                                                            

-Om socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära relation 

Syftet med den här studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetet med 

våldsutövande män. Studien syftar vidare till att undersöka socialtjänstens förutsättningar för 

att bedriva ett våldsförebyggande förändringsarbete samt olika faktorer som påverkar ett 

sådant arbete. 

Information om intervjun 

Intervjun kommer att spelas in via ljudinspelningsprogram på mobiltelefon. Inspelningarna 

kommer sedan att skrivas ut i text och när utskriften är klar kommer ljudinspelningarna att 

raderas från telefonerna. 

I utskrifterna av intervjun kommer eventuella namn som nämns underintervjun, till exempel 

namn på personer eller kommuner, att utelämnas. Detta för att minska risken för att din 

identitet röjs. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke, se separat samtyckesblankett. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 

uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Hör gärna av dig till oss eller vår handledare om du undrar över något! 

Med vänliga hälsningar Sara Rothelius och Johan Månsson 

Kontaktuppgifter: sara.rothelius@student.kau.se 

                                johan.mansson@student.kau.se 

Handledare Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete ulla.rantakeisu@kau.se   

mailto:dpo@kau.se
mailto:sara.rothelius@student.kau.se
mailto:johan.mansson@student.kau.se
mailto:ulla.rantakeisu@kau.se
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Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien:  

-Examensarbete om socialtjänstens arbete med män som utövar                      

våld i nära relation. 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.    

  

  

…………………………………………    

Underskrift   

  

…………………………………………          …………………………………………… 

Namnförtydligande           Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter:  

Studenter:  

sara.rothelius@student.kau.se 

johan.mansson@student.kau.se 

Handledare: 

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete ulla.rantakeisu@kau.se   

mailto:sara.rothelius@student.kau.se
mailto:johan.mansson@student.kau.se
mailto:ulla.rantakeisu@kau.se

