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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka socialsekreterares 
förståelse av mäns våld mot kvinnor i nära relationer utifrån 
dels deras föreställningar om våldsutövande män och 
våldsutsatta kvinnor och dels vilka perspektiv eller teorier som 
kommer till uttryck i socialsekreterares resonemang om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. Undersökningen består av 
halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. 
Resultaten analyserades utifrån ett könsmaktsperspektiv, med 
stöd i tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor och 
samhällets hantering av frågan på nationell nivå, kommunal 
nivå och genom socialtjänsten. Resultaten av undersökningen 
visade att socialsekreterarna å ena sidan ser bristande 
jämställdhet som en orsak till mäns våld mot kvinnor på en 
generell nivå, å andra sidan förklarade enskilda mäns 
våldsutövning bland annat utifrån föreställningar om mäns våld 
som uttryck för männens maktlöshetskänslor. I uppsatsen 
diskuteras också hur socialsekreterarnas förståelse om mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer står i relation till en rådande 
könsneutral norm inom socialtjänsten. 
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1. Inledning  

 

Mäns våld mot kvinnor drabbar ett stort antal kvinnor och flickor varje år i 

Sverige. Cirka 16 kvinnor dör varje år till följd av mäns våld och ett stort antal 

skadas fysiskt och psykiskt (BRÅ-rapport 2001:11: Dödligt våld mot kvinnor i 

nära relationer). Enligt omfångsundersökningen Slagen dam har 46 procent av 

kvinnor över 15 år i Sverige utsatts för våld av någon man. Var fjärde kvinna som 

brutit upp ur en relation har blivit utsatt för fysiskt våld av en tidigare make eller 

sambo. Slagen dam visade också att mäns våld mot kvinnor förekommer i alla 

grupper i samhället (Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski 2001).  

 

Socialtjänsten har ett ansvar att ge stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för mäns 

våld. Ansvaret kan härledas ur de mål som formuleras i socialtjänstlagen om att 

främja människors sociala trygghet och jämlikhet i livsvillkor, men det finns 

också en specificerad skyldighet:  
 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och 
dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp 
för att förändra sin situation. (SoL 5 kap 11§) 

 

I december 2004 presenterades en utredning av kvinnofridsreformerna ”Slag i 

luften - En utredning om myndigheter, våldsbrott och makt”. I utredningen 

konstateras att mäns våld mot kvinnor bagatelliseras och förminskas i 

myndigheternas arbete. Dels omformuleras mäns våld till ett avvikelseproblem, 

som handlar om ”de andra”, dels hålls de olika formerna av mäns våld isär och 

avpolitiseras. Utredarna menar att resurser, organisation och förståelse hänger 

samman, det vill säga förståelsen av våldet påverkar hur frågan hanteras (SOU 

2004:121). Tidigare studier visar att våldsutsatta kvinnor som haft kontakt med 

socialtjänsten upplever att de mötts av okunskap och oförståelse inför den 

situation de befinner sig i (Elman 1991, 2001; Rosengren 1998). 

 

Socialsekreterares förståelse och föreställningar om mäns våld mot kvinnor kan 

antas påverka bemötandet av de kvinnor som blir utsatta för mäns våld (Wallberg 
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2003, Eliasson 1999). Min uppsats handlar om socialsekreterares föreställningar 

om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, hur de förstår och förklarar våldet 

och om deras syn på våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är att undersöka socialsekreterares förståelse av mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer. För att besvara det syftet har jag tre frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar har socialsekreterare om män som utövar våld mot 

kvinnor i nära relationer? 

 

•  Vilka föreställningar har socialsekreterare om kvinnor som utsätts för 

mäns våld i nära relationer? 

 

• Vilka perspektiv/teorier om mäns våld mot kvinnor kommer till uttryck i 

socialsekreterares resonemang om mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer? 

 

Med mäns våld mot kvinnor i nära relationer menar jag fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld som utövas av en man mot en kvinna han har eller har haft ett 

förhållande med. I uppsatsen utgår jag ifrån en feministisk förståelse av mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer där våldet ingår i en könsmaktsordning som 

överordnar män och underordnar kvinnor (Wendt Höjer 2002). 

 

I uppsatsen använder jag begreppet föreställningar utifrån Stina Jeffners definition 

i hennes avhandling Liksom våldtäkt, typ. Jeffner definierar föreställningar som 

”de uppfattningar om olika företeelser som kan antas föreligga kulturellt och som 

individer tillgodogör sig antingen via egna erfarenheter eller genom olika typer 

av normer” (Jeffner 1998 s.24f). 
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2.1 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det innebär 

att jag medvetet valt bort att skriva om våld i samkönade förhållanden, även om 

det våldet i sig är lika allvarligt och socialtjänstens förståelse lika väsentlig. För 

att undersöka socialsekreterares föreställningar även om våld i samkönade 

relationer skulle krävas en diskussion kring deras föreställningar om och 

förståelse av hetero- och homosexualitet. Den diskussionen är intressant och 

relevant, men ligger utanför mitt syfte med den här uppsatsen. 

 

Jag har också valt att enbart fokusera på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Det innebär att jag inte tar upp det våld män utsätter kvinnor för som de inte har 

eller har haft en relation med. Samtidigt ser jag mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer som en del av mäns sexualiserade våld mot kvinnor och barn (Wendt 

Höjer 2002, Eriksson 2003). I uppsatsen använder jag begreppet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer, men skriver också mäns våld mot kvinnor, mäns våld 

och våld mot kvinnor synonymt. 

 

 

3. Metod 
3.1 Val av metod 

Enligt Malterud är kvalitativ forskning särskilt lämplig för att just ”få veta mer om 

mänskliga egenskaper som erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv 

och attityder” (Malterud 1998 s. 33). Då syftet med undersökningen är att studera 

socialsekreterares förståelse av mäns våld mot kvinnor, är den kvalitativa 

forskningsmetoden den mest användbara. I undersökningen har jag valt att 

använda mig av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Därigenom kan jag få ett 

innehållsrikt empiriskt material vilket jag behöver för att kunna studera just 

föreställningar (Kvale 1997). Intervjuerna är både strukturerade utifrån mina 

frågeställningar och öppna, vilket ger möjligheten att följa upp svar från 

informanterna och ändra frågornas följd och formuleringar under intervjuerna. På 

det sättet minskar risken att jag på förhand styr intervjuerna på ett sånt sätt att 

informanterna inte får möjlighet att uttrycka sina tankar (Kvale 1997).  
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Informanterna 

För att undersöka rådande föreställningar hos socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten ville jag intervjua socialsekreterare som arbetade inom samma 

arbetsområde, om än inte med exakt samma arbetsuppgifter. Omfattningen av 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer innebär att socialsekreterare inom alla 

olika områden borde komma i kontakt både med utsatta kvinnor och 

våldsutövande män. Samtidigt ville jag intervjua socialsekreterare som hade en 

medveten erfarenhet av att möta problemet mäns våld mot kvinnor, då jag tror att 

det skulle göra intervjuerna mer utförliga och tydliga.  Jag valde att intervjua 

socialsekreterare som arbetar med barn och familj, då förutsättningarna för att de 

ska ha en medveten erfarenhet av problemet kan tänkas vara hög. Detta då deras 

uppdrag innebär att utreda barnens situation, till exempel vid anmälningar till 

socialtjänsten om barn som far illa på grund av fäders våld mot mödrar. 

 

För att komma i kontakt med informanter ringde jag till olika 

stadsdelsförvaltningar i Stockholm och bad att få tala med socialsekretare som 

arbetar med barn och familj. Två av de sex informanterna fick jag kontakt med på 

det sättet. När det visade sig bli svårt att få informanter valde jag att även använda 

mig av privata kontakter på socialkontor för att nå socialsekreterare. Det innebar 

att jag frågade personer som i sin tur frågade andra om de var intresserade av att 

bli intervjuade. Jag hade själv aldrig tidigare träffat eller på något annat sätt varit i 

kontakt med de socialsekreterare jag intervjuade.  

 

Före intervjuerna talade jag med var och en av informanter på telefon. Under det 

samtalet berättade jag om syftet med min uppsats och informerade om 

konfidentialitet. Jag frågade även om eventuella specialkunskaper i ämnet. Då 

syftet var att undersöka socialsekreterares förståelse av mäns våld mot kvinnor 

ville jag inte att informanterna skulle ha särskild kompetens som de fått utanför 

sin roll som just socialsekreterare. Jag bad också om tillstånd att spela in 

intervjuerna på band. 

 

En av socialsekreterarna uttryckte under vårt telefonsamtal att hon ville läsa 

 4
 



frågorna före intervjun. Informanterna fick därför frågorna ett par dagar före 

intervjutillfället, utom en socialsekreterare som istället fick läsa frågorna precis 

före intervjun. Några av informanterna läste inte frågorna innan vilket gjorde att 

socialsekreterarna var olika mycket förberedda under intervjuerna. Intervjuerna 

beskrivs mer ingående under avsnittet 3.2.3. 

 

De sex informanterna arbetar på fem olika socialkontor, varav fyra ligger i olika 

stadsdelar i Stockholm och ett i en till Stockholm närliggande kommun. Fem av 

socialsekreterarna arbetar i barn- och ungdomsgrupper, antingen med barn upp till 

tolv, ungdomar tretton till tjugo eller både barn och ungdomar upp till tjugo år. En 

socialsekreterare arbetar inte med familj utan på en mottagningsgrupp. Hennes 

arbete ser därmed annorlunda ut än de andras. Jag valde ändå att intervjua henne 

då hon hade en medveten erfarenhet av att möta utsatta kvinnor och 

våldsutövande män. Alla informanter är kvinnor, vilket inte var ett medvetet val 

från min sida utan antagligen beror på den stora andelen kvinnor inom 

socialsekreteraryrket. En av socialsekreterarna har tidigare arbetat på ett skyddat 

boende. Då jag inte ville att informanterna skulle ha specialkunskaper var jag först 

tveksam till att intervjua henne. Å andra sidan sa hon under vårt telefonsamtal att 

hennes förståelse och kunskap inte skiljer sig från resten av hennes arbetsgrupp 

och hon hade längre erfarenhet som socialsekreterare än som anställd på det 

skyddade boendet. Samtidigt uttryckte de flesta av informanterna att de var 

intresserade av ämnet mäns våld mot kvinnor, även om de i första hand uttryckte 

ett engagemang för utsatta barn och ungdomar. Den grupp jag har intervjuat kan 

genom sitt intresse för ämnet skilja sig från socialsekreterare i allmänhet, vilket i 

sig kan ha betydelse för hur studien kan tolkas. Maria Eriksson för ett liknande 

resonemang i sin avhandling I skuggan av pappa (Eriksson 2003). 

 

3.2.2 Svårigheter 

Att hitta informanter var svårare än jag hade trott. Svårigheterna med att få 

kontakt med socialsekreterare kan ha olika förklaringar. En förklaring kan vara 

tidsbrist hos socialsekreterarna, vilket flera av de jag frågade också uppgav. En 

annan förklaring kan vara en försiktig hållning hos socialsekreterarna, utvecklad 

till följd av tidigare kritik i olika utredningar och i media, just kring 

socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor (Eriksson 2003). Mitt 
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uppsatsämne skulle därmed kunna uppfattas som en kritik mot socialtjänstens 

arbete. Maria Eriksson tar upp liknande problem i sin avhandling om familjerätten 

och fäders våld, och skriver att svårigheterna att hitta informanter "kan tolkas som 

bland annat beroende på att ‘mäns våld mot kvinnor’ är ett komplext och politiskt 

laddat tema, som dessutom är negativt laddat i relation till deras professionalitet” 

(Eriksson 2003 s. 45).  

 

3.2.3 Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser och tog mellan sextio och 

nittio minuter. Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide utifrån mina 

frågeställningar (Bilaga 1). Frågorna utformades för att skapa ett samtal dels om 

socialsekreterarnas praktiska arbete och vilka föreställningar som ligger till grund 

för det, och dels om deras föreställningar utifrån mer teoretiska frågor om kunskap 

och teorier om mäns våld mot kvinnor. 

 

Intervjuerna var halvstrukturerade kring olika frågeställningar, men öppna i den 

meningen att nya frågor kom upp under intervjuerna beroende på samtalet. Under 

intervjuerna försökte jag vara bekräftande och följa informanternas tankebanor. 

Ibland upprepade och tolkade jag deras svar under intervjuerna för att pröva mina 

tolkningar. Det kan ses som en balansgång där jag försökte att inte lägga orden i 

munnen på informanten, men ändå pröva min förståelse för att undvika 

missförstånd (Kvale 1997). Under intervjuerna svarade till en början 

socialsekreterarna ganska kortfattat på mina frågor kring kvinnor som utsätts för 

våld och män som utövar våld. Under den andra halvan av intervjuerna återkom 

de till de frågorna och uttryckte fler åsikter och tankar. Ett problem kunde ibland 

vara att hålla samtalet till ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Flera av 

informanterna uttryckte till exempel ett intresse för frågor rörande barn, och kom 

under samtalet ofta in på barnens situation och talade om problemet ur ett 

"barnperspektiv". Även om barnens situation är relevant i sammanhanget ingår 

den inte i uppsatsens syfte och jag försökte under intervjuerna att styra tillbaka 

informanterna till kvinnorna och männen. Socialsekreterarnas fokusering på 

barnens situation är dock intressant i sig, och jag återkommer till det i 

analysdelen. I stort blev intervjuerna tydligare och mer uttömliga än jag hade 

föreställt mig. 
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Under intervjuerna specificerade jag inte vad jag lägger i begreppet mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer utan lät informanterna utgå från sina föreställningar 

om våld. När jag ställde frågor använde jag i första hand begreppen mäns våld 

mot kvinnor, våldsutsatta kvinnor och män som använder våld. Samtidigt använde 

jag också de termer som informanterna valde att använda, till exempel frågade jag 

hur de vet om det ”fanns våld” i en familj. Detta för att informanterna skulle 

kunna slappna av i samtalet och inte känna sig rättade om de använde ”fel” 

termer. 

 

3.3 Bearbetning och analys 

Intervjuerna bandades och transkriberades i sin helhet. Pauser och oavslutade 

meningar är markerade med … och en del utfyllnadsord som liksom och va´ är 

bortplockade, dels för att göra texten mer lättläst men också av hänsyn till mina 

informanter.   

 

I analysen av mitt material har jag inspirerats av grounded theory - metoden. 

Eneroth beskriver grounded theory - metoden som en systematisk gruppering och 

omgruppering av en mängd data tills man slutligen gjort en så fullständig 

kartläggning av företeelsen som möjligt utifrån dessa givna data. Detta görs 

genom att datan systematiseras på olika nivåer, som Eneroth kallar kategorier, 

dimensioner och kvaliteter (Eneroth 1984).  

 

När intervjuerna skrivits ut läste jag dem noggrant och markerade de delar som 

berörde informanternas förståelse av mäns våld mot kvinnor. Sedan gick jag gång 

på gång igenom de markerade delarna för att hitta gemensamma och 

återkommande teman. Till slut bestämde jag mig för fem kategorier som 

materialet delades in i. Då jag tyckte att den indelningen räckte delade jag inte in 

materialet vidare (Eneroth 1984). Kategoriseringen av data kan ske på många 

olika sätt och det hade säkert gått att välja andra kategorier än de jag har valt.  Jag 

är ändå nöjd med de valda kategorierna då de är relevanta utifrån 

intervjupersonernas berättelser och täcker alla relevanta data i mitt material. 
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Intervjuerna har analyserats utifrån en hermeneutisk cirkel där enskilda delar i 

intervjun relaterats till intervjun i sin helhet och materialet i sin helhet till dess 

delar. Helheten har både bestått i intervjuerna för sig och de sex intervjuerna 

tillsammans (Kvale 1997.  

 

Analysen är gjord ur ett könsmaktsperspektiv där teorin består av tidigare 

feministisk forskning inom ämnet mäns våld mot kvinnor. I analysen har jag 

använt teorin för att belysa socialsekreterarnas föreställningar, koppla dem till 

tidigare forskning och sätta dem ett teoretiskt sammanhang.  

 

3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Den pågående debatten 

Under perioden då jag gjorde mina intervjuer pågick en debatt om mäns våld mot 

kvinnor i media. En uppmärksammad dokumentär- och debattserie om mäns våld 

mot kvinnor i flera delar av Liza Marklund sändes på TV. Ett antal 

tidningsartiklar publicerades i dagspressen, bland annat publicerade Dagens 

Nyheter en artikelserie om män som utsatts för våld av kvinnor. I december 

publicerades också Slag i luften (SOU 2004:121) en utredning som var kritisk till 

hur kvinnofridsreformerna genomförts, vilket även uppmärksammades i media. 

 

Den pågående samhällsdebatten kan på olika sätt ha påverkat informanterna. Flera 

socialsekreterare hänvisade till och tog ställning till både Liza Marklunds program 

och DN: s artiklar under intervjuerna. Informanterna kan på så sätt ha förhållit sig 

både till mig som intervjuledare och till den pågående debatten under intervjuerna. 

Samhällsdebatten har även rört just socialtjänstens arbete med utsatta kvinnor, 

ofta kritiskt, något som kommit upp under intervjuerna och möjligen påverkat hur 

socialsekreterarna talar om sitt arbete.  

 

3.4.2 Förförståelse 

För att göra tolkningen i uppsatsen tydlig för läsaren är det en förutsättning att 

forskarens förförståelse redovisas (Larsson 1994). Min förkunskap om ämnet 

mäns våld mot kvinnor kommer till stor del från flera års ideellt arbete på 

kvinnojour. Under det arbetet har jag mött ett stort antal kvinnor som utsatts för 
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mäns våld och även följt deras kontakter med socialtjänsten. Jag har varit 

närvarande under möten som stödperson och fått möten återberättade för mig. 

Mina erfarenheter som stödperson både före och under uppsatsarbetet har 

antagligen påverkat min förståelse både av problemet i sig och av den betydelse 

socialtjänstens förståelse har för de kvinnor som utsätts för mäns våld i nära 

relationer.  

 

Min förståelse av mäns våld mot kvinnor grundar sig i en könsmaktsanalys där jag 

ser våldet som både en orsak till och en konsekvens av mäns överordning och 

kvinnors underordning. Under intervjuerna kan jag med ordval och kroppsspråk 

ha förmedlat mina värderingar, även om jag har försökt hålla mig neutral inför 

vad informanterna sagt och betonat att det inte finns rätt eller fel. Till exempel kan 

jag ha förmedlat en känsla av samförstånd när informanterna delar mina 

uppfattningar. Min förförståelse kan också ha påverkat vilka frågor jag ställt och 

vilka trådar jag valt att följa upp under intervjun. Jag har under intervjuerna haft 

en föreställning om att informanterna uppfattat min förförståelse och till viss del 

har jag inte ställt frågor jag själv uppfattar som kritiska utifrån en oro över att 

hämma informanterna.  

 

Både jag och informanterna kan också ha påverkats av det faktum att vi som 

socionomer tillhör, eller snart kommer att tillhöra, samma yrkesgrupp. Detta kan 

till exempel ha betydelse för språket som används i intervjuerna. 

Socialsekreterarna kanske också talar om sitt arbete på ett annat sätt med mig än 

de skulle ha gjort med en intervjuare ur en annan yrkesgrupp.  

 

3.4.3 Reliabilitet och validitet 

Kvale beskriver forskningsintervjuer som en specifik form av samtal där 

intervjuaren är den kvalitativa undersökningens själva forskningsverktyg. Han 

säger bland annat att intervjuaren bör vara kunnig inom det område som 

undersökningen rör (Kvale 1997). Min förkunskap om ämnet mäns våld mot 

kvinnor kan utifrån Kvales resonemang öka intervjuernas reliabilitet då jag har 

lång vana att tala om just det ämnet. Jag tror till exempel att jag förhöll mig mer 

lika under de olika intervjuerna än jag skulle ha gjort om ämnet varit nytt för mig 

och jag varit mindre van att tala om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

 9
 



 

Jag har också försökt vara lyhörd för informanternas resonemang under 

intervjuerna, och inte styra så mycket att viktiga infallsvinklar utelämnas på grund 

av att de ligger utanför frågeguidens riktlinjer. Enligt Kvale kan kunskap om 

ämnet göra det lättare att identifiera viktiga aspekter och följa upp de sidospår 

som är viktiga för syftet, vilket ökar undersökningens validitet (Kvale 1997). 

Validiteten i studien stärks också genom att jag i intervjuerna tolkat 

informanternas utsagor och gett dem möjlighet att rätta mig när de anser att mina 

tolkningar inte stämmer (Kvale 1997).  

 

För att läsaren ska kunna bedöma mina tolkningar har jag valt att citera 

intervjupersonerna i stor utsträckning. I vissa citat har jag valt att ta med lite 

längre dialoger där även mina frågor finns med. Detta för att det ska bli lättare att 

förstå det sammanhang något sagts i och för att läsaren ska kunna läsa citaten 

utifrån mina frågor, vilket ökar möjligheten att bedöma intervjuernas 

tillförlitlighet (Kvale 1997). Jag har också eftersträvat en öppenhet under 

uppsatsarbetet. Jag har försökt presentera min förförståelse så tydligt som möjligt 

och själv förhålla mig öppen både under intervjuerna och senare i mina tolkningar 

av materialet (Larsson 1994). 

 
3.4.4 Generaliserbarhet 

Undersökningen i uppsatsen är för liten för att ge generaliserbarhet. Å andra sidan 

tar Kvale upp olika former av generaliserbarhet, bland annat analytisk 

generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet innebär att man gör en välöverlagd 

uppskattning om i vilken utsträckning resultaten kan ge vägledning för vad som 

kommer att hända i en annan situation (Kvale 1997). Generaliserbarheten i min 

uppsats skulle därigenom sägas vara beroende av i hur stor utsträckning det går att 

logiskt argumentera för att de föreställningar som presenteras i mina resultat även 

finns hos andra socialsekreterare. Ett argument för en viss generaliserbarhet är att 

en del av mina resultat bekräftas av tidigare forskning och teori. Även om det inte 

går att dra generella slutsatser från min studie i sig kan den bekräfta och förstärka 

de resultat andra undersökningar har visat (Kvale 1997). 
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4. Teori 
 
I teoriavsnittet kommer jag att redogöra för aktuell forskning kring mäns våld 

mot kvinnor i Sverige, både som fenomen i sig och utifrån samhällets hantering 

av problemet.  

 

Stina Jeffner skriver om forskningen om mäns våld mot kvinnor utifrån olika 

nivåer: den individuella nivån, familjenivån och samhällsnivån (Jeffner 1999). 

Andra forskare talar om teoretiska perspektiv, till exempel Maria Wendt Höjer 

(2002). Jag har valt att kort presentera ett antal olika perspektiv, som är rådande i 

forskningen och samhällsdebatten (SOU 2004:121). Jag har valt att främst 

använda svensk forskning då mitt fokus till stor del ligger på en samhällelig nivå 

vilket gör att specifika svenska förhållanden har betydelse. Även en del svensk 

forskning utelämnas i presentationen, då syftet inte är att göra en heltäckande 

forskningsgenomgång utan lyfta fram olika perspektiv inom forskningen. 

 

Ett sätt att dela in de olika perspektiven som finns i forskningen är att skilja 

mellan avvikelseperspektiv och könsmaktsperspektiv (Wendt Höjer 2002 och 

SOU 2004:121) eller mellan avvikelse och normalitet (Mellberg 2002). Mellberg 

skriver om åtskiljandet mellan olika former av mäns våld mot kvinnor och barn, 

till exempel mellan hot och våld mot kvinnor/mödrar och sexuella övergrepp mot 

barn. Åtskiljandet i kombination med en diskurs som ser våldsutövande män, 

utsatta kvinnor och deras sociala förhållanden som avvikande gör det möjligt att 

se våld och övergrepp som marginella företeelser. Istället menar Mellberg att vi 

dels måste se sambandet mellan de olika formerna av våld och dels se att våldet 

utövas av socialt integrerade män. ”Omfattningen och spridningen av detta våld i 

alla sociala skikt, bland människor som är socialt integrerade i samhället, pekar 

mer mot ‘normalitet’ än avvikelse.” (Mellberg 2002 s. 420). Teorigenomgången 

nedan följer Mellbergs uppdelning utifrån förståelsen av våldet som en avvikelse 

eller som en ”normalitet”. 

 
4.1 Avvikelseperspektiv 
 
4.1.1 Individualpsykologiskt perspektiv  
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I det individualpsykologiska perspektivet betonas och problematiseras den 

våldsutövande mannens och/eller den utsatta kvinnans barndom och 

uppväxtvillkor (Jeffner 1999). Fram till 1980-talet fanns i stort sett ingen svensk 

forskning om mäns våld mot kvinnor (Wendt Höjer 2002). Den första nordiska 

avhandlingen i ämnet kom 1987 av psykiatrikern Bo Bergman Battered Wifes: 

Why are they beaten and why do they stay? Bergman delar in de misshandlade 

kvinnorna i tre kategorier, de överkompetenta, de provokativa och de inadekvata. 

Han menar att kvinnornas beteende provocerar männen på olika sätt, vilket leder 

till att männen tar till våld. Bergmans avhandling har kritiserats för att han drar 

långtgående slutsatser från en begränsad grupp kvinnor (Hydén 1997) och för att 

själva utgångspunkten i att söka förklaringar på våldet hos de utsatta kvinnorna 

(Jeffner 1999). Andra, till exempel Johan Cullberg, har fokuserat på männens 

barndom och uppväxt och bland annat problematiserat männens relationer till sina 

mammor (Cullberg 1994). Joachim Volckerts, psykolog, psykoterapeut och 

specialist i klinisk psykologi, skriver om hur våldshandlingar kräver psykiska 

störningar som är konsekvensen av tidiga trauman. Han tar upp mäns våld mot 

kvinnor som exempel på hur tidiga störningar leder till våld och destruktivitet. 

 
I den sado-masochistiska hustrumisshandelssituationen utgör dessa 
störningar själva orsaken till att parterna fann varandra, och att 
relationen till omvärldens förtvivlan fortsätter trots den destruktivitet 
som utvecklas. Kvinnan kan inte acceptera sina aggressiva sidor och 
mannen kan inte acceptera sina maktlösa sidor. De ömsesidiga 
projektionerna av det oönskade lägger grunden till en både stark och 
destruktiv relation (Volckerts 2002 s. 28). 

 
4.1.2 Vanmaktsperspektiv 

Ett annat sätt att se på våldet är som ett uttryck för vanmakt och frustration, det 

vill säga ur ett vanmaktsperspektiv. Även här ses våldet som en avvikelse (SOU 

2004:121). Vanmaktsperspektivet kan både grunda sig i en psykoanalytisk 

förståelse (som i avsnittet ovan) och i en sociologisk förståelse där mannens 

vanmakt beror på könsroller eller samhällets förtryck. Per Elis Eliasson beskriver, 

i en rapport från Manscentrum i Stockholm, mäns våld mot kvinnor som ett 

uttryck för bristande självkänsla och självständighet. Han tar avstånd ifrån den 

individpsykologiska tanken om att män som använder våld har haft en 

problematisk barndom och tar istället upp hur mansrollen skapar vanmakt hos 

männen. Våldet bör enligt Eliasson ses som  
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… framför allt den maktlöses desperata försök att ta sig ur en 
återvändsgränd där han hamnat utan att riktigt förstå hur det gick till, 
ofta med en stark känsla av att inte kunna påverka utvecklingen. 
Våldet är inget styrkebevis utan visar att mannen känner sig svag i 
sin relation till kvinnan. Han värjer sig desperat för känslan av 
underläge (Eliasson 2000 s. 34). 

 
4.1.3 Psykosocialt perspektiv 

I det psykosociala perspektivet betraktas våldet utifrån den våldsutövande mannen 

och den utsatta kvinnans parrelation. Margareta Hydén är den mest kända 

representanten för det psykosociala perspektivet i Sverige. Hydén har studerat 

misshandelsrelationen utifrån de tillfällen då mannen har använt våld och lyfter 

fram mannens och kvinnans olika tolkningar av de händelserna (Hydén 1995). 

Kvinnomisshandel beskrivs av Hydén som en ”tvivelaktiv äktenskaplig handling”, 

någonting som kvinnor vare sig förväntar sig eller accepterar, men som heller inte 

självklart leder till att kvinnan lämnar äktenskapet (Hydén 1995). Hydén tar 

avstånd ifrån det individualpsykologiska perspektivet. Samtidigt vänder hon sig 

också mot ett strukturellt synsätt där mannen tillhör förtryckarkönet och kvinnan 

det förtryckta könet. Hon beskriver det som en statisk förståelse som hon menar 

präglar den feministiska forskningen om mäns våld mot kvinnor (Hydén 1997, 

2002). Istället menar hon att makten flyttas mellan parterna i de olika faserna 

kring våldet. Medan mannen är i överläge under själva våldsakten flyttas makten 

sedan till kvinnan i fasen efter våldet, då hon enligt Hydén är i ett moraliskt 

överläge (Hydén 1995). Även om Hydén inte ser mannen eller kvinnan som 

avvikande lyfter hon inte fram samband mellan olika former av mäns våld mot 

kvinnor och hon beskriver snarare våldet som en social avvikelse än som relaterat 

till ”normalitet”. 

 

Hydéns forskning har kritiserats, bland annat av Mona Eliasson, som menar att 

Hydén i sin forskning inte problematiserar det faktum att en del av de par hon har 

intervjuat fortfarande lever tillsammans (Eliasson 1997). Hydén har också fått 

kritik från feministiska forskare för att hon genom att fokusera på våldet som 

händelser bortser från våldshandlingarnas kontext. De menar att Hydén genom att 

se (det fysiska) våldet som enskilda händelser därmed inte ser den pågående 

processen av över- och underordning i förhållandet (Jeffner 1999). 
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4.1.4 Kulturellt perspektiv 

Ur ett kulturellt perspektiv betonas skillnader mellan den svenska kulturen och 

andra kulturer. Män från andra kulturer beskrivs som mer benägna att utöva våld 

mot kvinnor de lever med än svenska män (SOU 2004:121). Ur ett kulturellt 

perspektiv kan våldet ses som någonting som inte är en del i den svenska kulturen, 

men däremot i ”invandrarfamiljer”. Patriarkala familjer blir ur ett kulturellt 

perspektiv ett begrepp som sällan används om familjer med svensk härkomst. 

 

4.2 Könsmaktsperspektiv 
Utifrån ett könsmaktsperspektiv, eller ett makt- och kontrollperspektiv (Lundgren 

2004), ses mäns våld mot kvinnor som relaterat till manlig överordning och 

kvinnlig underordning. Mäns våld mot kvinnor kan då ses både som ”ett uttryck 

för, och ett upprätthållande av, ojämlik fördelning av makt” (Wendt Höjer 2002 s 

23). Ofta kopplas våld mot kvinnor i nära relationer samman med våldtäkt, 

sexuella trakasserier, incest, könsköp och övergrepp mot barn och samlas under 

begreppet sexualiserat våld (Jeffner 1999). 

 

Eva Lundgren är sociolog och teolog. Hon har i sin forskning intervjuat både män 

som använt våld i nära relationer och kvinnorna som blivit utsatta och vänder sig 

mot en förståelse av våldet som avvikelse. För att förstå mäns våld mot kvinnor 

menar Lundgren att vi inte automatiskt kan skilja mellan relationer där våld 

förekommer och relationer där våld inte förekommer och göra dem väsenskilda 

från varandra (Lundgren 2004). Hon menar att de våldsutövande männen liksom 

de utsatta kvinnorna är präglade av samhällets bilder av kön, sexualitet, våld och 

makt. I Våldets normaliseringsprocess beskrivs våldet som en process där 

övergången mellan våld och icke-våld är glidande. Mannen hotar och kontrollerar 

kvinnan på ett sätt som gör att hennes livsrum krymper och hon gradvis 

internaliserar mannens tolkningar av både henne och förhållandet. I den processen 

menar Lundgren att mannen skapar sig själv som man, medan kvinnans 

kvinnlighet skapas utifrån mannens begränsning av hennes frihet. Skillnaden 

mellan en överordnad mansroll och en våldsam mansroll, liksom mellan en 
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underordnad kvinnoroll och en kvinnoroll som omfattar underkastelse beskrivs 

som en gradskillnad och inte en artskillnad (Lundgren 2004). 

 

Lundgren har kritiserats av bland andra Hydén, som menar att hon generaliserar 

utifrån en extrem kristen grupp som hennes informanter tillhör. Hydén menar 

också att Lundgrens teorier (eller könsmaktsanalyser i allmänhet) gör kvinnan till 

ett offer, ett objekt utan handlingsutrymme (Hydén 2002). 

 

I utredningen Slag i luften beskrivs också hur ett vanligt sätt att förstå mäns våld 

är att använda olika förklaringsmodeller i kombination, till exempel en 

könsmaktsanalys och ett kulturellt perspektiv. Samtidigt menar utredarna att 

förklaringsmodellerna är motstridiga, vilket gör att kombinationer av olika 

perspektiv gör förståelsen motsägelsefull (SOU 2004:121). 

 
Det är svårt att i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn samtidigt 
hävda att mäns våld är en individuell, social eller kulturell avvikelse 
och sammanhängande med en könsmaktsstruktur som genomsyrar 
kvinnors och mäns vardag. I stor utsträckning är alltså 
avvikelseförståelserna och könsmaktsförståelsen motstridiga (SOU 
2004:121 s. 60). 

 
 
 

4.3 Samhället och mäns våld mot kvinnor 
Slagen Dam, en omfångsundersökning av Lundgren m.fl. från 2001, visade att 46 

procent av kvinnor i Sverige har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. 

Undersökningen visade också att var tredje kvinna som separerat från en man 

någon gång utsatts för våld av en tidigare make eller sambo. Enligt författarna kan 

ett så utspritt våld inte förstås utan strukturella förklaringar. Det är också utifrån 

en strukturell förståelse de forskare som presenteras i mitt nästa avsnitt har valt att 

undersöka hur den svenska staten, kommunerna och socialtjänsten hanterar mäns 

våld mot kvinnor. 

 
4.3.1 Statlig nivå 

R. Amy Elman, amerikansk statsvetare verksam i Michigan, har i Sexual 

Subordination and State Intervention från 1996 jämfört Sverige med USA utifrån 

vilka förutsättningar de olika ländernas strukturer ger kvinnor som grupp att driva 
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igenom sina krav. Elman kritiserar uppfattningen om Sverige som ett land där 

kvinnor har goda möjligheter att hävda och driva sina intressen. Hon menar att det 

enda tydliga måttet på hur mottagligt ett land är för kvinnors intressen är hur väl 

det hanterar frågor som gynnar enbart gruppen kvinnor. Elman tar mäns våld mot 

kvinnor och sexuella trakasserier som exempel på frågor där reformer som gynnar 

kvinnor har varit svåra att driva igenom. Hon pekar också på hur både Sverige och 

omvärlden gång på gång betonar hur Sverige är bäst i världen på jämställdhet. 

Mantrat om Sveriges jämställdhet menar Elman skapar problem för kvinnor då 

ojämlikhet mellan män och kvinnor osynliggörs och feminister som kritiserar 

tillståndet i Sverige tystas ner och förlöjligas (Elman 1996). 

 

Maria Wendt Höjer skriver i sin avhandling Rädslans politik. Våld och sexualitet i 

den svenska demokratin (2002) om hur mäns våld mot kvinnor har hanterats i 

svensk politik under 1900-talet. Wendt Höjer har liksom Elman analyserat frågan 

om mäns våld mot kvinnor ur ett statsvetenskapligt perspektiv, med 

utgångspunkten att kvinnors utsatthet för mäns våld bör ses som ett 

demokratiproblem. Under 1990-talet har, enligt Wendt Höjer, det könsneutrala, 

individuella perspektivet på mäns våld mot kvinnor funnits parallellt med en 

könsmaktsanalys, där de båda synsätten konkurrerat. Ett av hennes syften är att 

diskutera vilken roll statlig politik har i att utmana eller upprätthålla en 

könsmaktsordning. Wendt Höjer, liksom Elman, visar på hur det svenska systemet 

å ena sidan definierar kvinnor som avvikande, å andra sidan begär att kvinnors 

behov representerar allmänintresset om deras krav ska kunna ses som legitima. 

Wendt Höjer anser att: 

 
/ …/en analys av våld i termer av könsmakt /är/ en förutsättning för 
kvinnopolitiskt handlande gentemot detta förtryck. Ett erkännande 
av våld som uttryck för och upprättande av kvinnoförtryck kan 
därigenom möjliggöra kvinnor som handlande subjekt. 
Formuleringen av våld i könsmaktstermer kan på så sätt förstås som 
en frigörelseprocess – både som en utmaning mot en offentlig 
politik i könsneutrala, konfliktfria, individbaserade termer och som 
en möjlighet till överskridande en underordnad kvinnlighet 
definierad i termer av objektifiering (Wendt Höjer 2002 s. 203). 

 
Citatet kan jämföras med Hydéns kritik av det feministiska projektet. Medan 

Hydén ser den feministiska förklaringsmodellen som kontraproduktiv då hon anser 
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att den gör kvinnor till offer och objekt kommer Wendt Höjer till helt motsatt 

slutsats.  

 

4.3.2 Kommunal nivå 

Carin Holmberg och Christine Bender har undersökt hur mäns våld mot kvinnor 

diskuteras på lokal nivå i tio svenska kommuner. Undersökningen presenteras i 

”Det är något speciellt med den här frågan” Om det lokalpolitiska samtalet om 

mäns våld mot kvinnor (2002). Holmberg och Bender har intervjuat partipolitiker 

och kommunaltjänstepersoner, granskat dagordningar och protokoll från 

kommunfullmäktige och socialnämnden i respektive kommun, och även granskat 

kommunens lokaltidning. Författarna tar liksom Wendt Höjer upp den kamp mellan 

det individuella, könsneutrala perspektivet och könsmaktsperspektivet som pågår 

på nationell nivå, och den kluvenhet som finns i frågan. Holmberg och Benders 

studie visar att diskussionen på nationell nivå inte återfinns på lokal nivå. I 

kommunernas offentliga samtal är det tyst i frågan. Mäns våld mot kvinnor ses inte 

som ett politiskt problem som man lokalpolitiskt bör ta ansvar för. Istället läggs 

frågan helt på socialtjänsten. Ett problem, enligt Holmberg och Bender, är att 

medan frågan kan diskuteras nationellt blir det på en abstrakt nivå, medan det är i 

kommunerna det abstrakta förväntas leda till konkreta åtgärder. För att se mäns 

våld mot kvinnor som ett politiskt problem krävs att gruppen kvinnor har ett 

intresse gentemot gruppen män. Det synsättet omöjliggörs i och med att mäns 

överordning i samhället är ”det oberörbara problemet” (Holmberg och Bender 

2002 s. 82). Konsekvensen blir att mäns våld mot kvinnor enbart blir ett socialt 

problem som socialtjänsten får hantera utifrån rådande arbetsmetoder och 

organisation.  

 

4.3.3 Socialtjänsten 

Det har gjorts ett par undersökningar om hur våldsutsatta kvinnor bemöts av den 

svenska socialtjänsten och hur den hjälp de får ser ut. R. Amy Elman och Maud L. 

Eduards studie “Unprotected by the Swedish Welfare State: a Survey of Battered 

Women and the Assistance they Received” från 1991 var den första breda studie 

som undersökte bemötandet från olika myndigheter utifrån de utsatta kvinnorna. I 

undersökningen svarade 82 kvinnor som levt i misshandelsrelationer på en enkät 

om hur förhållandet sett ut och vilket stöd de fått när de sökt hjälp. Det visade sig 
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att av de olika instanserna (polis, socialtjänst och rättsväsende) var socialtjänstens 

personal de som var mest benägna att se problemet ur ett individualpsykologiskt 

perspektiv och minst benägna att lyfta fram den brottsliga aspekten av 

misshandeln. Kvinnorna upplevde att de bemötts med okunskap och ointresse och 

flera kvinnor hade blivit uppmanade att trots misshandeln stanna kvar i förhållandet 

(Elman och Eduards 1991). 

 

Margareta Rosengrens undersökning Ett värdigt liv (1998) visade liknande resultat. 

Rosengren intervjuade 10 kvinnor som utsatts för våld av en närstående man. 

Hjälpen de fått från olika myndigheter hade framför allt utgått från 

individpsykologiska förklaringar till våldet, vilket kvinnorna inte upplevde hade 

varit till hjälp, åtminstone i den akuta situationen. Bäst hjälp ansåg kvinnorna att de 

fick på kvinnojourer där könsmaktsperspektivet var rådande (Rosengren 1998). 

 

Elman gjorde om sin studie 1999. Mäns våld mot kvinnor hade då på ett helt annat 

sätt tagits upp i den politiska debatten och flera reformer1 för att förbättra skyddet 

för våldsutsatta kvinnor hade drivits igenom (Elman 1999, ”Unprotected by the 

Swedish Welfare State Revisited: Assessing a Decade of Reform for Battered 

Women”). Den enda av myndigheterna som inte skattades högre av kvinnorna 1999 

mot 1991 var socialtjänsten. Utifrån undersökningen tycktes socialtjänstens 

hjälpinsatser inte ha förbättrats nämnvärt. Elman ställer frågan om de lagändringar 

och reformer som följde på den politiska debatten snarare än att ta ställning för 

kvinnor istället är ihåliga försök att stärka statens legitimitet och anseende (Elman 

2001). Något som kan jämföras med hur utredningen om kvinnofridsreformerna 

under 90-talet visar hur man trots olika reformer inte lyckats föra in en 

könsmaktsförståelse hos de berörda myndigheterna (SOU 2004:121). 

 

4.3.4 (Köns)neutralitet inom socialtjänsten 

Maria Eriksson har i sin avhandling I skuggan av Pappa: Familjerätten och 

hanteringen av fäders våld (2003) utifrån intervjuer med både 

                                                 
1 Reformerna innebar bland annat de berörda myndigheterna skulle bedriva opinionsbildande 
arbete, ta fram policydokument för arbetet med mäns våld mot kvinnor, myndighetssamverkan, 
fortbildning för personal inom sjukvård, socialtjänst och rättsväsende (SOU 2004:121). 
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familjerättssekreterare och våldsutsatta kvinnor skrivit om hur familjerätten 

hanterar mäns våld mot kvinnor och barn vid separationer och vårdnadsärenden.  

Enligt Eriksson anser familjerättssekreterarna att neutralitet i mötet med par är 

professionellt oavsett hur makten är fördelad mellan kvinnan och mannen de 

möter2. Den neutraliteten kan istället bli en partiskhet för den våldsamme mannen:  

Det neutralitetsideal som återkommer i vissa av intervjuerna 
innebär att det är partiskt att ta modern på orden och 
(inledningsvis) handla med utgångspunkt i hennes berättelse 
om våld, medan det är opartiskt att (inledningsvis) handla med 
utgångspunkt i faderns nekande. /…/ På så sätt kan 
professionalitet som neutralitet öppna för en praktik som 
upprätthåller asymmetriska maktrelationer och i värsta fall 
möjliggör (fortsatta) övergrepp från fadern mot såväl modern 
som barnet. (Eriksson 2003 s. 259). 

 
Samtidigt visar Eriksson på två skilda förhållningssätt hos 

familjerättssekreterarna. De familjerättssekreterare som i högre grad ser ojämlika 

könsrelationer i samhället i stort ser mäns våld mot kvinnor som ett könsrelaterat 

problem. De som däremot ser könsrelationer i Sverige som jämställda ser snarare 

våld som något som kan vara ömsesidigt och förekomma mellan två jämnstarka 

parter i en relation (Eriksson 2003). 

 

Även i utredningen om kvinnofridsreformerna, ”Slag i luften. En utredning om 

myndigheter, våldsbrott och makt.” från 2004 tas neutralitetstänkandet hos 

myndigheter generellt och hos socialtjänsten specifikt upp. Författarna beskriver 

hur ett ställningstagande för den våldsutsatta kvinnan inom socialtjänsten kan 

uppfattas som motstridigt med uppdraget att ta tillvara alla medborgares 

intressen. Problemet är att medan en utgångspunkt i kvinnors verklighet ses som 

partiskhet, blir en utgångspunkt i mäns verklighet betraktad som neutralitet och 

opartiskhet (SOU 2004:121). 

 

Enligt Holmberg och Bender menar kommunala politiker att det inte finns någon 

anledning för dem som politiker att göra någonting i frågan om de inte får 

signaler från socialtjänsten att det behövs. Trots att ansvaret för kommunens 

invånare vilar på socialnämnden och endast är delegerat till socialtjänsten, 

                                                 
2 Familjerättssekreterare har ett speciellt uppdrag viket kan göra att de tolkar sin professionalitet 
annorlunda än andra socialsekreterare. (Eriksson 2003) 
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framstår socialtjänsten som ytterst ansvarig. Holmberg och Bender frågar sig 

vilket handlingsutrymme socialtjänstens personal egentligen har. De verkar i en 

myndighet med könsneutralt språk och har inte utbildats i att lägga vikt vid kön i 

sitt arbete. 

 
Det finns en risk, som vi ser det, att de anpassar sig till det 
manliga tänkandet snarare än att använda den egna levda 
erfarenheten för att synliggöra de kvinnliga klienternas 
utsatthet. För att dra det till sin spets synliggör i en mening den 
kvinnodominerade socialarbetarkåren kvinnors benägenhet i 
samhället på ett generellt plan. De ges det yttersta ansvaret men 
har samtidigt inte tolkningsföreträdet och har därmed små 
möjligheter att definiera den verklighet som de är satta att 
verka i (Holmberg och Bender 2002 s. 81). 

 
Holmberg och Benders diskussion kring socialsekreterarnas handlingsutrymme, 

Erikssons analys av den könsneutrala professionalismen och resonemanget om 

neutralitetstänkandet som förs i ”Slag i luften” kan jämföras med Wendt Höjers 

tolkning av hur en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor möter 

motstånd i offentlig politik. ”Så länge problemet våld mot kvinnor kan 

formuleras som samma som ’annat’ våld, och kvinnor som likadana som män 

osynliggörs att det könsneutrala medborgarskapet i själva verket är manligt 

definierat” (Wendt Höjer 2002 s. 208). 

 

 

 

I uppsatsen kommer jag att använda de olika teoretiska perspektiv på mäns våld 

mot kvinnor som jag har presenterat här. Jag kommer att använda de olika 

förklaringsmodellerna för att tolka socialsekreterarnas förståelse av våldet och 

deras föreställningar om män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld. 

Därutöver kommer jag att analysera den förståelsen utifrån ett 

könsmaktsperspektiv.  
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5. Föreställningar om mäns våld mot kvinnor 
 

För att besvara mina frågeställningar och närma mig socialsekreterarnas förståelse 

av mäns våld mot kvinnor delade jag under analysprocessen in materialet i 

kategorier, eller teman. I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten 

från intervjuerna utifrån mina fem olika teman, makt och maktlöshet, barndom, 

olika slags våld, jämställdhet/könsroller och bådas ansvar?. Analysen har jag valt 

att dela upp och presentera som delanalyser under varje tema, detta för att göra 

resonemangen lättare att följa.  

 

5.1 Makt och maktlöshet 

I intervjuerna uttrycker alla socialsekreterarna att mäns våld mot kvinnor är 

någonting de möter i sitt arbete. Fyra av sex säger att det är det vanligaste 

problemet och att de ofta träffar kvinnor som utsatts för våld och män som utövar 

våld.  

 

När jag under intervjuerna frågar socialsekreterarna varför män använder våld i 

nära relationer är deras svar i stort samstämmiga. Socialsekreterarna beskriver hur 

våldet grundar sig i männens maktlöshetskänslor, dåliga självförtroende och 

osäkerhet. Förklaringar av våldet utifrån mannens osäkerhet går igen i alla 

intervjuer på ett eller annat sätt, även om vissa informanter dessutom lägger fram 

andra förklaringar.   

 
Sara: Ja, det tror jag är nån maktlöshetskänsla, tror jag. Måste det väl 
nästan vara. Att… jag tror ju till exempel att osäkra män använder 
kontroll och våld, och behöver en viss typ av… alltså att kvinnor ska 
vara på ett visst sätt för att man ska liksom känna sig hemma och 
kunna, ja känna sig trygg och så, /.../ 

 
Linda: Jag tror ofta att det handlar om att den som slår, på ett eller 
annat sätt känner sig underlägsen, måste hävda sig, ja… 

 
Män utövar våld mot kvinnor då de är otrygga och osäkra, känner sig underlägsna, 

otillräckliga och har mindervärdeskänslor. Två socialsekreterare beskriver män 

som använder våld som män som kanske har misslyckats i olika områden i livet. 

De männen, menar de, kan inte stå ut med att kvinnorna de lever med överträffar 

dem i något avseende, till exempel genom att ha en större social kompetens. 
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Männen känner sig då otillräckliga, vilket leder till svartsjuka eller avundsjuka 

som tar sig uttryck i kontroll och våld. Samtidigt beskrivs våldet utifrån att 

mannen vill bestämma. 

 

Lisa: Varför tror du att en del män använder våld i sina relationer? 
Malin: Ja, men det är väl för att det inte blir som dom vill antar jag, 
att dom vill bestämma och… /…/ för han tycker inte att hon fattar… 
tillräckligt… så dom har ju pratat om det så många gånger… så då 
kanske det…/…/  att det har varit väldigt upptrappat, de har varit 
pressade liksom innan. 

 

Flera socialsekreterare förklarar mäns våld i stor utsträckning som ett medel män 

tar till för att de inte har andra redskap att lösa konflikter med. De beskriver hur 

männen tar till våld för att ta sig ur pressade situationer. En orsak som 

socialsekreterarna tar upp till männens maktlöshet är deras brist på verbal förmåga 

eller rätt "verktyg". 

 
Sara: ... och sen lite icke-verbala, lite icke-analyserande personer, att 
man får inte ord på vad man behöver säga och så… och då slår man 
till, liksom. 
 
Lisa: Varför tror du att en del män använder våld i sina relationer? 
Ylva: Ja, för att de inte kan prata… (skratt)  
Lisa: Hur tänker du då? 
Ylva: Nej, de har väl inte... att de tar till våld... de har väl inte... ja fel 
verktyg att använda. 

 
De våldsutövande männens brist på ord eller oförmåga att lösa konflikter genom 

diskussioner tycks vara en föreställning som de flesta av socialsekreterarna delar, 

även om de betonar den olika mycket och drar olika slutsatser ifrån den. Det är en 

föreställning som kan användas mot kvinnorna.  

 
Malin: Mm, vad jag hör så känner dom, så säger dom ofta att dom 
vet inte längre hur de ska hantera det, dom känner sig maktlösa, det 
är på något sätt att det… dom tycker att dom har försökt och få henne 
att förstå, dom har pratat om det här många gånger, men liksom det 
blir inte bättre, det blir ingen förändring. Och då ser dom det som… 
ja, känner sig liksom maktlösa, så… Det sa en man precis nyligen, 
faktiskt, att han kände sig maktlös, när hon bara liksom, är 
provokativ och babblar liksom. Och inte slutar.  
Lisa: Och hur tolkar du det? Vad…? 
Malin: Jag tror att det verkligen är så. Och jag tror också att faktiskt 
en del kvinnor är, kan vara väldigt provocerande. Just verbalt. 
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Analysdel:  

Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar framstår mäns våld mot kvinnor inte 

som en strategi för att få makt utan snarare en sista utväg när mannen känner sig 

trängd, ett desperat försök att hävda sig. Socialsekreterarna talar i intervjuerna om 

makt utifrån männens upplevelser. Makt framstår som något män kan känna att de 

har eller inte har, men inte någonting som de faktiskt har eller får genom sitt 

beteende. Samtidigt finns männens maktbehov med i socialsekreterarnas 

förklaringar. I Malins citat ovan, till exempel, uttrycker hon en föreställning om 

att män använder våld för att de vill bestämma. När mannens behov av makt inte 

uppfylls känner han sig maktlös och då slår han. Det informanterna säger är att de 

våldsutövande männens behov av makt över kvinnorna de lever med kommer ur 

de männens (upplevda) brist på makt i relation till kvinnorna. Antingen har då 

kvinnorna mer makt än männen i relationerna, eller så har inte männen det 

maktöverläge de anser att de borde ha. 

 

Informanterna ligger här mycket nära det synsätt Per Elis Eliasson, från 

Manscentrum i Stockholm, uttrycker när han beskriver mäns maktlöshet och 

vanmakt (Eliasson 2000). Ingen av informanterna problematiserar männens 

maktlöshetskänsla eller upplevelse av att vara i underläge. De drar inte paralleller 

mellan männens behov av makt och maktstrukturer i samhället, även om en av 

socialsekreterarna tar upp en sådan förklaring för att sen ta avstånd ifrån den.  

En tolkning är att socialsekreterarnas förståelse utgår ifrån männens verklighet. Å 

ena sidan finns kvinnornas utsatthet för fysiskt och psykiskt våld från männen, å 

andra sidan finns männen som uttrycker att de känner sig maktlösa. Lundgren 

skriver om hur normaliseringsprocessen innebär, och leder till, att kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer gradvis tar över männens tolkningar av 

förhållandet och av sig själva (Lundgren 2001). Utifrån socialsekreterarnas 

resonemang om makt tycks även socialsekreterarna ta över männens tolkningar. 

Männen förklarar varför de använder våld och blir trodda, både av kvinnorna de 

lever med och av socialsekreterarna. Detta kan jämföras med Erikssons 

resonemang om hur familjerättsekreterares neutralitet blir en partiskhet för 

männens versioner av sanningen (Eriksson 2003). 
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5.2 Barndom 

Socialsekreterarna tar upp barndomsförklaringar både när det gäller män som 

utsätter kvinnor för våld och kvinnor som utsätts för våld av män. På frågan om 

det finns något som utmärker kvinnor som utsätts för mäns våld svarar alla 

socialsekreterarna att det kan hända vilken kvinna som helst. Samtidigt sa alla 

utom en, när jag frågade vidare, att vissa kvinnor löper större risk att utsättas för 

mäns våld och dessutom tenderar att stanna kvar längre i förhållandet. De 

kvinnorna har låg självkänsla, har bevittnat våld som barn, är isolerade eller har 

dåligt nätverk.  

 
Selma: Det kan ju vara så att man har blivit så dåligt behandlad 
tidigare i livet, tänker jag. Att man inte har fått tillräckligt med kärlek 
och så i barndomen så att man helt enkelt blir van vid att bli dåligt 
behandlad, har jag tänkt. /…/ 
 

Även om socialsekreterarna beskriver en del av kvinnornas dåliga självförtroende 

som en följd av förhållandet, tror alla utom en av dem att den låga självkänslan 

finns där redan innan kvinnan träffar mannen. Några av informanterna talar också 

om kvinnor som väljer män som kontrollerar och slår. En socialsekreterare (Ylva) 

är mer försiktig när hon talar om kvinnor som löper ökad risk att bli utsatta för 

våld. Hon säger att kvinnor som blir utsatta för våld av flera män efter varandra 

kan ha varit med om övergrepp i barndomen. Hon betonar också att våldet är 

”hans fel”, oavsett kvinnans eller mannens barndom, något som hon poängterade 

flera gånger under intervjun. 

 

När jag frågar socialsekreterarna om varför vissa män slår så talar de om männens 

maklöshetskänslor. När jag frågar vidare om vad maktlösheten beror på beskriver 

informanterna män som inte har fått tillräckligt mycket kärlek i sin barndom, inte 

fått gränser, kanske själva blivit slagna…  

 
Lisa: Vad beror den osäkerheten på då, vad tror du att den kommer 
ifrån? 
Linda: Ja, det är väl samma sak där som med frågan om kvinnorna 
tidigare och det har väl med… jag tror att man formas under hela sin 
uppväxt… så visst har familjen och föräldrarna en roll om den här 
mannen nu har… ja en bra självkänsla eller inte. 
 
Viveka: … Och samma sak är det då när det gäller männen, för det 
ser man också, med dom som har haft svåra uppväxtförhållanden… 
och det kanske är det att det har varit otryggt på många andra sätt… 
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så är det lättare att ta till på något sätt. 
 

Bilden socialsekreterarna ger av männen som använder våld och av kvinnorna 

som utsätts för mäns våld är på vissa plan väldigt lika, något som nästan alla 

socialsekreterarna också uttrycker. Flera socialsekreterare drar direkta paralleller 

till bakgrunden hos kvinnorna som blir utsatta för våldet, det handlar om ”samma 

sak”. 

 

Analysdel:  

Socialsekreterarna uttrycker här en tydlig individpsykologisk förståelse av mäns 

våld mot kvinnor (Jeffner 1999). Dels förklarar de mäns våldsutövning med 

faktorer från barndomen, dels menar de att kvinnornas barndom påverkar deras 

utsatthet för mäns våld. Slutsatsen blir att vilka kvinnor som helst kan hamna i 

misshandelsförhållanden, men vissa löper större risk och bara vissa speciella 

stannar kvar. Frågan är om inte de kvinnorna också sammanfaller med kvinnorna 

socialsekreterarna möter, då kvinnor som omedelbart lämnar män som 

kontrollerar eller hotar dem löper mindre risk att komma i kontakt med 

socialtjänstens barn- och ungdomsgrupper. Det skulle i så fall innebära att de 

flesta av mina informanter har en föreställning om de våldsutsatta kvinnor de 

möter som kvinnor med dålig självkänsla sedan barndomen eller på andra sätt en 

problematisk bakgrund.  

 

En av socialsekreterarna väljer att betona mannens ansvar, även om han skulle ha 

haft en svår barndom. I bearbetningen av de samlade intervjuerna blir hennes 

betoning av mannens ansvar lättare att förstå, då flera av de andra informanterna 

ibland glider över i något som kan tolkas som en ansvarsbefrielse av män som 

använder våld. De närmar sig då en individpsykologisk förståelse som Cullberg 

och Volckerts representerar, där männen och kvinnorna på grund av olika tidiga 

störningar dras till varandra och i förhållandet tillsammans skapar en destruktiv 

relation (Cullberg 1994, Volckerts 2002). 

 

När socialsekreterarna förklarar männens våld hänger barndomsförklaringarna 

ofta samman med maktlöshetsförklaringarna. Socialsekreterarna förklarar 

männens maktlöshetskänslor med osäkerhet som kommer ur barndomen. Både 
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männen och kvinnorna beskrivs som präglade av sin barndom, även om 

socialsekreterarna är mer tveksamma när det gäller kvinnorna. En problematisk 

barndom kan för en man leda till att han använder våld mot kvinnan han lever 

med, medan en liknande barndom för en kvinna kan öka risken att hon som vuxen 

blir utsatt för mäns våld. Utifrån det resonemanget blir frågan varför en 

problematisk barndom får så olika konsekvenser för männen och kvinnorna.  

 

 

5.3 Olika slags våld  

Utifrån intervjuerna blir det tydligt att socialsekreterarna anser att både männen 

och kvinnorna har dåligt självförtroende. Varför är det då männen som använder 

våld? Jag ställer aldrig den konkreta frågan i intervjuerna, men flera av 

socialsekreterarna närmar sig ändå ett svar. Dels tar hälften av informanterna 

självmant upp även kvinnor som förövare och en tar också upp våld i 

homosexuella förhållanden. Ett svar blir helt enkelt att både män och kvinnor 

använder våld, om än olika mycket och olika slags våld.  

Lisa: Men du tror att det fungerar på samma sätt om en kvinna 
använder våld och en man använder våld i en relation?  
Sara: Nej, inte på samma sätt, för mannen är ju starkare, så att en 
man får ju mycket mer fördelar, eller fördelar… men alltså, han kan 
ju skrämma på ett helt annan sätt. 
 

Även om kvinnor också använder våld blir det våldet inte lika hotfullt för 

mannen, och medan mannen kan tjäna på att använda våld kan kvinnor riskera att 

mannen slår tillbaka. Männens våld skiljer sig genom att ses som ”farligare”. Ett 

argument som informanterna tar upp för att mäns våld ändå är mer allvarligt än 

kvinnors är mäns "fysiska överläge". Att män är starkare fysiskt än kvinnor 

beskrivs också som om inte en direkt orsak, så en bidragande orsak, till att män 

använder våld mot kvinnor de lever med för att få sin vilja igenom. 

 

Samtidigt uttrycker ett par av informanterna att det på sätt och vis måste vara 

svårare att bli utsatt som man, då det är ett mindre erkänt problem. En av 

socialsekreterarna säger att det ofta är så att männen står för det fysiska våldet, 

medan kvinnor står för det psykiska våldet. 

 
Malin: Ja, mellan i paret, och ofta då, det är ju inte alltid så, men 
ofta, vad vi hör i alla fall så är det ju kvinnan som står för det 

 26
 



provokativa och det psykiska… och liksom ältandet och kanske 
jättesvartsjuka och vad det nu kan vara för någonting. Och det måste 
ju också vara fruktansvärt och jobbigt för den som blir utsatt för det, 
vanligen då mannen. 

 
Å andra sidan talar de flesta av informanterna om psykiskt våld när jag frågar 

varför de tror att en del kvinnor stannar. De talar om hur mannen kränker kvinnan 

och om konsekvenserna av upprepade kränkningar. Flera av informanterna 

använder ordet normaliseringsprocess. 

 
 
Linda: … men sen i den här processen kvinnorna går igenom så har 
dom fått höra att de är så fula, ingen kan älska dom, dom är så 
korkade att de kan aldrig få den och den utbildningen, det jobbet 
eller… de blir nedtryckta till fotknölarna och då tror jag också att en 
del kvinnor känner att… nej, men jag är inte värd nåt bättre och jag 
kan inte få nån annan eller ja… 

 
Jag frågade alla informanterna om vad de lägger i begreppet mäns våld mot 

kvinnor. Alla tar upp fysiskt och psykiskt våld, men bara en tar upp våldtäkter 

som en del av våldet, och nämner det då bara kort. Även det psykiska våldet 

hamnar i skymundan av det fysiska våldet. Det fysiska våldet delar 

socialsekreterarna ofta upp i grovt våld och lindrigt våld. Flera informanter 

använder också juridiska begrepp som ringa och grov misshandel. Lindrigt våld 

kan enligt informanterna vara örfilar och knuffar, medan grovt verkar vara svårare 

att specificera men till exempel kan innebära fara för kvinnans liv.   

 
Sara: … för när man tänker så här att mäns våld mot kvinnor… så 
direkt så tror jag att man tänker en man som verkligen har slagit en 
kvinna, där det är fara för hennes liv och hon måste springa, annars 
så… men det finns ju familjer när man… när man har slagit några 
gånger i samband med kanske… man har varit på fester och sådär, 
där man kanske skulle kunna få hjälp i en terapi… och sen fortsätta 
älska varandra, förlåta varandra, gå vidare…  

 
Analysdel:  

En fråga jag ställde mig vid bearbetningen av mitt material är hur det kommer sig 

att det bara är en av socialsekreterarna som nämner våldtäkter, eller sexuellt våld, 

som en del av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den socialsekreterare som 

tar upp våldtäkter är också den som tidigare har arbetat på ett skyddat boende och 

kan tänkas ha viss annan kunskap än de övriga informanterna. En tolkning av 

tystnaden kring det sexuella våldet är att det är starkare förknippat med kön och 

makt än fysiskt och psykiskt våld. som lättare kan beskrivas könsneutralt, något 
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som kan jämföras med Holmberg och Benders resonemang om oviljan i 

kommunerna mot att se mäns våld mot kvinnor som en fråga relaterad till kön 

(Holmberg och Bender 2002)  

 

Stina Jeffner har i Liksom våldtäkt, typ beskrivit ungdomars syn på våldtäkt. 

Jeffner beskriver hur stark föreställningen är om överfallsvåldtäkten utomhus av 

en främmande man. Våldtäktsmän ses som avvikande män som överfaller okända 

tjejer. Trevliga och vanliga killar kan inte vara våldtäktsmän, enligt ungdomarnas 

förståelse (Jeffner 1998). Kan socialsekreterarnas föreställningar om våldtäkt och 

vilka män som våldtar göra att de inte kan se de våldsutövande männen de möter 

som potentiella våldtäktsmän? Jeffner tar också upp relationens betydelse för om 

en händelse betraktas som våldtäkt. Finns det romantiska känslor mellan killen 

och tjejen, eller bara från den ena parten, blir det inte våldtäkt i ungdomarnas 

förståelse. Våldtäkter i kärleksförhållanden blir därmed inga ”riktiga” våldtäkter 

(Jeffner 1998). Finns den synen även hos socialsekreterarna skulle det kunna 

förklara att det sexuella våldet försvinner i deras förståelse av mäns våld nära 

relationer. Det sexuella våldet kan också tänkas vara svårt att ta till sig utifrån de 

föreställningar om mäns maktlöshet och våldet som ett sätt att hantera pressade 

situationer som socialsekreterarna också uttrycker. 

 

Socialsekreterarna tar också upp förklaringar kring våldet som rör att män är 

starkare och har ett fysiskt överläge gentemot kvinnor. Om kvinnor skulle slå män 

så skulle männen helt enkelt kunna slå tillbaka. Informanterna uttrycker här en 

föreställning om männens våld som i första hand fysiskt. En informant säger 

dessutom att kvinnor oftast står för det psykiska (våldet), medan männen slår. När 

våldet reduceras till det fysiska våldet försvinner en stor del av den förståelse som 

normaliseringsprocessen bygger på (Lundgren 2001). Samtidigt som alla 

socialsekreterarna tar upp och beskriver psykiskt våld så försvinner det under 

intervjuerna vilket tyder på en föreställning om mäns våld mot kvinnor som 

företrädelsevis fysiskt. Den föreställningen går väl ihop med föreställningen om 

våldet som ett sätt för mannen att hantera konflikter där kvinnan lättare hävdar sig 

verbalt. Däremot krockar den med kvinnors erfarenheter av verbala, välutbildade 

och socialt integrerade män som utsätter dem för hot, ständiga verbala 

kränkningar, våldtäkter och fysiskt våld (Jeffner 1999).  
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5.4 Jämställdhet/könsroller 

När socialsekreterarna förklarar mäns våld mot kvinnor med mäns 

maktlöshetskänslor och/eller med männens och kvinnornas barndom beskriver de 

våldet frikopplat från kulturellt och samhälleligt sammanhang. Samtidigt finns en 

annan förståelse av våldet i intervjuerna som handlar om värderingar och 

jämställdhet. Den föreställningen kommer fram när jag frågar varför problemet 

mäns våld mot kvinnor finns mer generellt och inte formulerar frågan som ”varför 

män slår”. 

 
Lisa: Vilka orsaker ser du till mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer? Varför finns problemet? 
Sara: Att man slår? 
Lisa: Nej, att vi över huvudtaget har det här problemet, vi sitter och 
pratar om mäns våld mot kvinnor som ett problem…? 
Sara: Ja… orsaker, det är väl… ja, dels tror jag att det är sen lång tid 
tillbaka att kvinnan har setts som en sämre variant av mannen… eller 
har i alla fall haft en annan roll i relationen… att man ska passa upp 
på ett annat sätt. Och jag tror att hade inte det funnits utan vi hade 
levt i nåt samhälle som hade matriarkat eller sådär, då hade ju inte 
män slagits på samma sätt, det tror jag inte. 

 
En socialsekreterare drar också jämförelser mellan mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer och män som köper sex. Hon menar att en man som kan tänka sig att 

köpa en kvinna kanske också skulle kunna slå kvinnan han lever med. Utifrån sina 

resonemang om värderingar, drar hon slutsatsen att synen på mäns våld mot 

kvinnor i samhället påverkar hur många män som använder våld. 

 
Ylva: Ja, men om det vore helt accepterat, att slå sin kvinna om hon 
inte gjorde som man tyckte, då skulle kanske fler göra det… usch det 
är ju hemskt att tänka så. 

 
Alla socialsekreterarna kommer någon gång under intervjuerna in på 

föreställningen om att ökad jämställdhet åtminstone till viss del skulle minska 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

 
Malin: Man tycker ju att det borde, alltså, avta då, i och med att man 
börjar se att ja att man är lika mycket värd och man har samma 
rättigheter och att, ja men allt det där.  

 
Att jämställdhet hänger ihop med mäns våld mot kvinnor, på något sätt, det är alla 

informanter överens om, även om de är tveksamma och antingen delvis tar 

avstånd ifrån den förklaringen. Viveka, som tidigare i intervjun beskriver att mäns 

våld mot kvinnor har med kön och makt att göra, har svårt att förklara vad det 
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innebär när jag frågar vidare om hur hon menar. 

 

Lisa: Tänker du att de här frågorna har med jämställdhet att göra? 
Viveka: Alltså, hur tänker du… om misshandel…? 
Lisa: Om mäns våld mot kvinnor har med jämställdhet att göra? 
Viveka: Ja… på sätt och vis har det väl det. Mm. 
Lisa: Hur tänker du då? 
Viveka: Ja, jag har inte tänkt igenom det så… men det här med att 
vem dikterar villkoren, på något sätt… att det är män som dikterar 
kvinnors villkor och det är inte jämställt. 
Lisa: Tänker du att mäns våld mot kvinnor skulle minska om Sverige 
blev mer jämställt? 
Viveka: Ja… det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det heller. 

 

För de flesta informanter tycks jämställdhet mest ha med historia att göra. De tar 

till exempel upp kvinnors rösträtt och talar om att det inte var så länge sedan det 

var accepterat att män slog kvinnor de levde med. Att kvinnor och män inte är 

jämställda framstår som en rest av gamla traditioner som lever kvar. När 

socialsekreterarna talar om nutid talar de istället om könsroller. Flera av 

informanterna betraktar männen som hårdast drabbad av sin könsroll. 

 
Malin: Nämen, det måste ju handla om att mannen ofta är snöpt tror 
jag, i sin… ja i mansrollen liksom, det är svårt för en pojke att kunna 
få vara den han är, jag tror att det är svårare faktiskt, för en pojke. 
 
 

Analysdel: 

Socialsekreterarna ser bristande jämställdhet som en orsak till mäns våld mot 

kvinnor, när jag frågar om problemet generellt. När jag däremot frågar om varför 

män använder våld, det vill säga när vi talar om de enskilda männen, använder de 

förklaringar på individnivå, som till exempel dålig barndom. Medan strukturerna 

kan påverka i stort verkar männen som utövar våldet inte riktigt ha med de 

strukturerna att göra. Det kan jämföras med Holmberg och Benders resonemang 

om hur mäns våld mot kvinnor kan diskuteras med ett könsmaktsperspektiv på en 

abstrakt nivå i nationella sammanhang, men försvinner när kommunerna förväntas 

göra någonting konkret (Holmberg och Bender 2002). Ju närmare enskilda män 

frågan kommer, desto svårare tycks det bli att hålla kvar en strukturell förståelse.  

 

Flera, men inte alla, av socialsekreterarna talar om könsroller. Framför allt talar de 

om den manliga könsrollen och hur den påverkar män. Att tala om könsroller 

 30
 



uppfattar jag som ett sätt att tala om våldet utifrån kön, men utan att ha ett 

maktperspektiv. Män slår då därför att de inte har tillgång till sina känslor och till 

ord, medan kvinnor har andra sätt att få sin vilja igenom. En tolkning är att 

eftersom socialsekreterarna ser männens våld som ett problem som har sitt 

ursprung i barndomen och som skadar både mannen och kvinnan blir också både 

männen och kvinnorna offer i behov av hjälp och stöd. 

 

Christine Bender skriver i Kön och makt i socialt arbete om hur svårt det är att 

företräda ett feministiskt synsätt inom socialtjänsten eftersom det kan anses gå 

emot tankar om jämställdhet och opartiskhet (Bender 1999). Ett feministiskt 

synsätt, skriver Bender, kan också väcka tankar om socialsekreterarens egna över- 

eller underordning i samhället, både i sin yrkesroll och privat, något som jag 

återkommer till i nästa tema. 

 

5.5 Bådas ansvar? 

Under intervjuerna återkommer de flesta av socialsekreterarna flera gånger till sitt 

uppdrag, som de menar är att utreda barnets situation. Ofta är det på grund av 

barnen som socialsekreterarna får kontakt med kvinnan och mannen, till exempel 

genom en anmälan från dagis eller från polisen. Det tycks också vara utredningen 

om barnens situation som är i fokus i mötet med föräldrarna. Det blir särskilt 

tydligt hos socialsekreteraren som arbetar med ungdomar 13 till 20 år. 

 
Sara: Mitt fokus går mera på… än kanske jag kan tänka mig…  i en 
barngrupp så är ju barnen ännu mer beroende av föräldrarnas… alltså 
att dom klarar sig. Så vi har nog mera fokus på tonåringen. Sen är det 
klart att en mamma ska ju inte bli slagen heller, det är dest… det 
präglar ju hela… och så.  

 
Eftersom det handlar om barnets bästa behöver man, enligt de flesta av 

informanterna, som socialsekreterare inte ta ställning i skuldfrågan. Flera av 

informanterna skiljer mellan sin och polisens roll. 

 
Lisa: Är det ett dilemma där, att försöka förstå och se till orsaker…? 
Viveka: Nej, inte alls. Det är någonting som ska polisanmälas, vi kan 
ju inte bedöma brottet, utan det är ju inte vår sak, alltså vi kan 
faktiskt inte göra det, vi är inte poliser, vi utreder inte brott. Det 
måste man också tänka på, vad ens uppgifter är… men sen handlar 
det om barnens situation. Det är där vi går in, alltså att det här inte är 
bra för barnen, det som händer i er familj… och det kan vi ju säga till 
familjen då. 
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Mannens våld mot kvinnan blir här ”det som händer i er familj” och något både 

mannen och kvinnan blir ansvariga för. På det sättet kommer socialsekreterarna 

också runt problemet med två versioner, kvinnans berättelse om våld och mannens 

nekande till det våldet. En av socialsekreterarna, vilket också nämns under temat 

barndom, betonar att våldet är ”hans fel” och skiljer sig därmed från de övriga 

genom att inte överhuvudtaget närma sig en föreställning om våldet som bådas 

ansvar. 

 

En del av informanterna ger exempel på hur de menar att synen på mannen som 

”skurken” inte alltid stämmer. Hälften av informanterna tar upp att de tycker att 

bilden av förhållanden där mannen använder våld mot kvinnan, och särskilt bilden 

av de våldsutövande männen, ofta blir väl ensidig.  

 
Sara: Jag säger inte att han skulle slå henne för det, det ska man inte 
göra, men det har inte bara varit så att oj, här är en man som 
förtrycker sin kvinna och slår liksom, utan det har varit ett 
ömsesidigt… liksom att de har dragit ner varandra ömsesidigt och 
dom borde ha lämnat varandra för länge sen och sökt egen hjälp. Så 
att det är inte… jag tror många män som slår kan vara väldigt 
uppgivna, också, det har följts av en… liksom, år av destruktivitet, 
på nåt sätt. 

 
När jag frågar socialsekreterarna om det finns olika tankar och åsikter om mäns 

våld mot kvinnor på deras arbetsplatser så svarar alla att arbetskamraterna tänker 

väldigt lika. En socialsekreterare kommer senare fram till att det finns olika sätt 

att se på mäns våld mot kvinnor där hon arbetar, där vissa är mer ”objektiva” och 

andra är mer ”benägna, kanske, att tro att mannen alltid är boven”. En av de 

andra informanterna kan inte se några olika åsikter på sin arbetsplats, men tar 

istället upp kvinnojourskvinnor, men också socionomer på skyddade boenden, och 

menar att de (till skillnad från socionomer på hennes arbetsplats) har en tendens 

att se männen som onda. 

 
Linda: Nej, jag tänker att vissa utav dom ideella som jobbar på 
kvinnojourer, och liknande, dom är så inkörda på att… våld är fel, 
mannen är en djävul, kvinnan ska lämna, det är det enda rätta, jag 
tycker att det är förenklat, att se det så. Även om de har all 
välmening med det. 

 
Flera informanter hänvisar också till den rådande samhällsdebatten och tycker att 

den ofta, genom att skuldbelägga män, blir förenklad och onyanserad.  
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Socialsekreterarna tar också upp egna erfarenheter av rädsla eller kränkningar. 

Fyra av de sex socialsekreterarna beskriver hur de som kvinna kan relatera till och 

identifiera sig med den utsatta kvinnan eftersom de själva är kvinnor och har 

erfarenhet av att bli behandlade annorlunda utifrån sitt kön. Detta menar de kan 

leda till att männen känner sig oförstådda och dömda på förhand av de kvinnliga 

socialsekreterarna, medan de däremot tänker att kvinnor ofta känner sig bättre 

bemötta.  

 
Malin: Jag tror att männen många gånger är… känner sig väldigt 
förfördelade så att säga. De tycker att vi bara lyssnar på kvinnan då 
och struntar i dom, vi tror inte på vad dom säger och vi tar kvinnans 
parti och sådär. Det får vi höra rätt så ofta faktiskt. Och att hela den 
här världen, liksom, ja men socialtjänsten, det är bara kvinnor. Dom 
känner sig väldigt orättvist behandlade tycker jag. Att vi alltid tror att 
de är skurkar, alltid tror på kvinnan och tar hennes parti. Fast vi 
tycker att vi försöker vara neutrala, och lyssna på båda, men ofta så 
känns det som att dom, dom ser det inte alls så. 

 
Socialsekreterarnas förståelse utifrån den egna levda erfarenheten, som kvinnor, 

blir framför allt negativ då den kan tyckas hota neutraliteten. Samtidigt tycker inte 

socialsekreterarna att de behandlar mannen och kvinnan olika, utan försöker vara 

opartiska. De tycker att männen behöver hjälp och hänvisar till olika verksamheter 

för männen. Problemet är att männen inte vill gå dit då de varken erkänner våldet 

eller tycker att de har problem. 

 
 
Analysdel: 

Socialsekreterarna som jag har intervjuat uppfattar som sitt uppdrag att utreda 

barnens situation och se till barnets bästa. De är alla överens om att våld i hemmet 

är dåligt för barn. Majoriteten uttrycker på olika sätt att föräldrarna måste ta 

ansvar för att få våldet att upphöra. Att ta ställning för barnen kan i det här läget 

tolkas som ett sätt att inte ta ställning för den våldsutsatta kvinnan, eftersom 

skuldfrågan för våldet osynliggörs. Föräldrarna får ett gemensamt ansvar för att 

barnen far illa, vilket kan innebära att kvinnan skuldbeläggs om hon inte hanterar 

situationen på det sätt socialsekreteraren tycker att hon ska göra. Informanterna 

talar också om olika sätt att se på männen, på arbetsplatsen eller i 

samhällsdebatten. Flera av informanterna beskriver olika förhållningssätt – ett 

neutralt, objektivt sätt att se på mäns våld mot kvinnor och ett annat där man tar 
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tydligt ställning för kvinnan och hennes version av sanningen. 

 
Mina informanters resonemang kan jämföras med det Eriksson beskriver i sin 

avhandling. Eriksson skriver om hur familjerättssekreterarnas arbete ligger mellan 

två olika diskurser; den separerade kärnfamiljsdiskursen och 

kvinnomisshandelsdiskursen (Eriksson 2003). Antingen sätts den separerade 

kärnfamiljen i fokus och männens våld osynliggörs eller så fokuseras våldet vilket 

leder till andra resonemang och modeller för arbetet. De flesta av 

socialsekreterarna i min undersökning kan sägas glida mellan de olika diskurserna 

under intervjuerna. Våldet ses som vanligt och relevant, men samtidigt finns 

föreställningen om föräldrarnas gemensamma ansvar för det barnen upplever och 

därmed också för våldet.   

 

Våldsutövande män är enligt informanterna kritiska till socialsekreterarnas sätt att 

hantera situationen och de menar att de kvinnliga socialsekreterarna är partiska, 

utifrån att de är kvinnor. Socialsekreterarna däremot menar att de försöker vara 

neutrala, men säger också att de har lättare att identifiera sig med kvinnorna. Att 

som kvinna kunna relatera till känslan av utsatthet blir i de flesta intervjuer 

någonting problematiskt. Det kan tolkas som att normen om könsneutralt 

tänkande gör det svårt för dem att använda sin egen levda erfarenhet i förståelsen 

av våld och kön. Holmberg och Bender skriver om den kvinnliga personalen i 

socialtjänsten att ”Det finns en risk, som vi ser det, att de anpassar sig till det 

manliga tänkandet snarare än att använda den egna levda erfarenheten för att 

synliggöra de kvinnliga klienternas utsatthet” (Holmberg och Bender 2002 s. 81).  
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6. Diskussion 

Syftet med min uppsats var att undersöka socialsekreterares förståelse av mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. För att göra det ställde jag tre frågor. Den 

första frågan handlar om vilka föreställningar socialsekreterare har om män som 

utövar våld mot kvinnor i nära relationer och om kvinnor som utsätts för det 

våldet. Den andra frågan var vilka perspektiv eller teorier om mäns våld mot 

kvinnor som kommer till uttryck i socialsekreterares resonemang om mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer. 

 

Enligt Maria Wendt Höjers analys av den offentliga politiken existerar den 

feministiska könsmaktsförståelsen parallellt med den individuella könsneutrala 

förklaringsmodellen av våld mot kvinnor (Wendt Höjer 2002). Ett annat sätt att 

uttrycka det är att det finns en avvikelseförståelse sida vid sida med en förståelse 

av våldet som normalitet (Mellberg 2002). Resultaten i min undersökning kan 

tolkas som att båda förklaringsmodellerna förekommer i socialsekreterarnas 

förståelse, men de olika avvikelseperspektiven uttrycks tydligast. På frågor som 

relaterar till socialsekreterarnas arbete med enskilda män är avvikelseperspektiven 

så gott som genomgående. Däremot finns förståelse av våldet i termer av 

jämställdhet när intervjuerna istället handlar om varför våld mot kvinnor finns 

överhuvudtaget och vad som skulle kunna minska mäns våld mot kvinnor i 

Sverige. Utredarna i Slag i luften uttrycker en liknande slutsats i granskningen av 

kvinnofridsreformerna. 

 

Följden av detta blir att en könsmaktsförståelse får relevans på en 
strukturell och abstrakt nivå, men att den frikopplas från verkliga 
män som använder konkret våld för att kontrollera och utöva makt 
över kvinnor. Konsekvensen blir densamma som i 
avvikelseperspektiven, det vill säga att orsaken till våldet placeras 
utanför de våldsutövande männen. Här kan alltså män bli offer för en 
könsmaktsstruktur och återigen ansvarsbefrias för det våld de utövar. 
(SOU 2004:121 s. 61) 

 

Den förståelse av mäns våld mot kvinnor som socialsekreterarna uttrycker i 

undersökningen innebär till stor del att män som utövar våld mot kvinnor de lever 

eller har levt med befrias från ansvar och skuld. Föreställningen om mäns våld 

som ett uttryck för mäns upplevda maktlöshet och brist på verbal förmåga visar 

på en omedvetenhet och en okunskap om våldsutsatta kvinnors konkreta brist på 
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makt i relation till de män som hotar, förnedrar, våldtar och misshandlar dem. 

När mäns maktöverläge osynliggörs kan också ansvaret för våldet läggas på både 

mannen och kvinnan. Socialsekreterarnas ovilja att ta ställning för utsatta kvinnor 

och istället förhålla sig neutrala och opartiska visar på en förståelse av våldet som 

ett problem mellan två parter med olika versioner av sanningen. Att betrakta 

männen som ”skurkar” betraktas som onyanserat av flera av informanterna. Vilka 

konsekvenser får det för de kvinnor de kommer i kontakt med? Även om 

socialsekreterarna inte direkt skuldbelägger kvinnorna, vilket flera av mina 

informanter gör, kan en neutral hållning tänkas ge samma signaler eller visa på en 

misstro mot sanningshalten i det kvinnan berättar. Hur ska annars en ovilja att ta 

ställning i skuldfrågan tolkas? 

 

Maria Wendt Höjer beskriver hur ”Kvinnors erfarenheter och intressen döms och 

hanteras /…/ ständigt i relation till en icke uttalad manlig norm, en norm som 

fungerar genom att vara osynlig, samtidigt som kvinnor och det kvinnliga pekas 

ut” (Wendt Höjer 2002 s. 197). Något som kan vara värt att fundera över är hur 

mycket de kvinnliga socialsekreterarna påverkas av att höra att deras kön 

påverkar deras neutralitet. I en manlig norm blir kvinnor avvikande och synliga 

just som kvinnor och kan därmed risker att betraktas som partiska, medan mäns 

könstillhörighet och eventuella partiskhet osynliggörs. Innebär det att kvinnliga 

socialsekreterares egna erfarenheter av utsatthet som kvinnor måste hållas skild 

från en ”professionell” förståelse av mäns våld mot kvinnor och av de 

våldsutsatta kvinnornas situation?  

 

En del av de föreställningar som uttrycks i intervjuerna är genomgående hos 

samtliga sex informanter och finns även beskrivna i den forskning som 

presenterats i uppsatsen, liksom i utredningen Slag i luften (SOU 2004:121). 

Resultaten av uppsatsen kan inte ligga till grund för generella slutsatser, men det 

verkar ändå troligt att en del av de föreställningar som presenteras här även kan 

finnas hos andra socialsekreterare, utan att för den skull generalisera till alla eller 

ens majoriteten av socialsekreterare i Sverige. Till exempel tog endast en av de 

sex socialsekreterarna upp sexuellt våld som en del av mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer, vilket leder till frågan om hur kunskapen om våldtäkt ser ut inom 

socialtjänsten? Är det en slump att fem socialsekreterare, som dessutom uttrycker 
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ett intresse för frågor som rör mäns våld mot kvinnor, inte nämner sexuellt våld 

överhuvudtaget som en del mäns våld mot kvinnor? Utifrån min uppsats tror jag 

att det behövs ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor i allmänhet och då 

särskilt om hur socialtjänsten ska kunna stötta kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld i nära relationer, vilket måste antas vara en stor grupp kvinnor (Lundgren m 

fl 2001). Det skulle också vara intressant att undersöka hur kunskapen om både 

mäns våld mot kvinnor och kön i allmänhet ser ut på de olika 

socionomutbildningarna och vilka föreställningar som produceras i undervisning 

och kurslitteratur. 
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Bilaga  
 
Frågeguide 
 

Om socialsekreteraren 

 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 

Om våldsutsatta kvinnor 

 
• Hur ofta träffar du kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer? 

 
• Kan de berätta om ett exempel på när du träffade en kvinna som utsatts för 

våld i en relation? 
 

• Hur får du reda på om kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer? 
 

• Om du får reda på att en kvinna blir utsatt för våld i en relation, vilka 
lösningar/åtgärder ser du? 

 
• Varför tror du att en del kvinnor stannar i misshandelsrelationer? 

 
• Är det någonting som utmärker kvinnor som lever i misshandelsrelationer 

från andra kvinnor? 
 

• Tror du att vissa kvinnor löper större risk att hamna i 
misshandelsrelationer än andra kvinnor? 

 
 
Om våldsutövande män 
 

• Hur ofta träffar du män som använder våld i nära relationer? 
 

• Kan du berätta om ett exempel på när du träffade en man som utsatt en 
kvinna för våld i en relation? 

 
• Om du får reda på att en man använde våld i en nära relation, vilka 

lösningar/åtgärder ser du? 
 

• Hur får du reda på att män använder våld i sina relationer? 
 

• Varför tror du att en del män använder våld i sina relationer? 
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• Är det någonting som utmärker män som använder våld mot kvinnor i nära 
relationer från andra män? 

 
• Tror du att det är en större risk att vissa män använder våld i sina relationer 

än andra män? 
 
 
 
Om mäns våld mot kvinnor 
 

• Vad lägger du i begreppet mäns våld mot kvinnor i nära relationer?  
• Arbetar du utifrån några speciella teorier när du kommer i kontakt med 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 
 

• Vilka orsaker ser du till mäns våld mot kvinnor i nära relationer?  
 

• Vad skulle behöva göras för att minska mäns våld mot kvinnor i Sverige? 
 

• Anser du att det behövs speciell kunskap för att arbeta med mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer? 

 
 

 
Om socialtjänsten och mäns våld mot kvinnor 
 

• Anser du att du som socialsekreterare har förutsättningar att göra ett bra 
arbete i mötet med kvinnor utsatta för våld? Vilka hinder finns? 

 
• Hur tror du att våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män upplever sina 

möten med socialtjänsten? 
 

• Vad skulle behöva hända för att förbättra socialtjänstens arbete med mäns 
våld mot kvinnor? 

 
• Tror du att det har betydelse att du är kvinna/man när du möter 

våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män? 
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