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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen var att belysa socialtjänstens insatser i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

I uppsatsen avsåg vi att undersöka om det finns skillnader i handläggning och åtgärder, när 

det gäller hedersrelaterat våld jämfört med våld i nära relationer. Vi ställde också frågan om 

vilka förebyggande åtgärder som socialkontoren tillämpar för att motverka våld mot utsatta 

kvinnor samt vad mäns våld mot kvinnor bottnar i. 

Vi intervjuade fyra socialarbetare på socialkontoren i två olika kommuner. Alla fyra 

socialtjänstemännen arbetade med frågor som rör våld mot kvinnor. Vi ställde 20 frågor till 

båda socialkontoren. Intervjusvaren bearbetade vi med hjälp av meningskoncentrering. Vi 

valde även att utgå från teorier som förklarar våld och organisationers uppbyggnad och arbete. 

Det visade sig att socialtjänsten i de två kommunerna som vi intervjuade erbjöd våldsutsatta 

kvinnor olika typer av insatser. Vilka insatser som tillämpades berodde på kvinnornas 

enskilda situationer. Det fanns emellertid inga stora skillnader hur socialtjänsterna hanterar 

våld i nära relationer jämfört med hedersrelaterat våld. I de ärenden, som handlades på de två 

socialkontoren vi besökte, har de bakomliggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor 

varierat. Det har bland annat handlat om alkoholmissbruk eller psykisk ohälsa. Beträffande 

framtida åtgärder behöver socialkontoren arbeta mer med att utveckla sitt arbete med de män 

som utövar våld mot kvinnor samt bli bättre på att sprida information till kvinnor om 

socialtjänstens olika insatser. 

Nyckelord: Våld i nära relation, hedersrelaterat våld, insatser, utsatta kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

The aim of the current study was to highlight the social service work with domestic violence 

against women. In this study, we examined whether there was a difference in the way the 

social service works and if their effort differ in terms of domestic violence. Moreover, this 

study investigated how social workers work to prevent future violence against victims also 

what method they use to find out the causes behind men’s violence against women. 

A total of four administrative officers were interviewed from two different municipalities. All 

four officers were actively working with questions concerning domestic violence against 

women. The content analysis methodology was used as a basis for our questioner which 

contained twenty questions. This method was chosen because of violence is the basis of social 

service work. 

In conclusion, social services in the two municipalities that were studied in this study offer 

abused women different types of contributions. The type of effort provided depends on 

women’s individual situations. There are however, no major differences between the ways 

social services are dealing with domestic violence compared with honor-related violence. In 

those cases that were received to the two social offices, the underlying causes of violence 

against women varied. This may possibly include alcohol-related violence and mental illness. 

Future actions concerns the need of social assistance to work more on developing new 

methods to mainly protect women from domestic violence also to provide information to 

women about the social service interventions. 

Key words: Domestic violence, honor-related violence, contributions, exposed women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I denna uppsats har vi valt att undersöka hur socialtjänsten och socialarbetarna arbetar med 

våldsutsatta kvinnor samt vilka insatser (hjälp och stöd) dessa kvinnor erbjuds. 

Slutsatsen vi dragit är, att socialkontorens arbetssätt skiljer sig åt. Insatserna och stödet till 

kvinnorna är i princip desamma men arbetssättet varierar. Vi har även kunnat notera att 

insatserna och stödet skiljer sig åt när det handlar om hedersrelaterat våld jämfört med våld i 

nära relationer i hemmet. Socialarbetarna arbetar på olika sätt för att minska våldet och 

därmed kunna hjälpa fler kvinnor, bland annat genom arrangerade föreläsningar och 

informationsspridning. I de flesta ärenden som handlagts av socialtjänsten har orsakerna till 

mäns våld handlat om makt och de normer som män vuxit upp med samt inte minst deras 

barndom och bakgrund. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat två 

socialkontor - ett i Stockholm och ett i Botkyrka. Totalt har fyras socialarbetare välvilligt 

ställt upp på intervjuer och besvarat våra frågor.  
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Förord  

Uppsatsen har skrivits av oss Suhad Alzuheiri och Janna Kazarian. Vi har tillsammans lagt ner 

lika mycket tid och arbete med denna uppsats. Alzuheiri har skrivit om teorierna kring 

marginalisering och sociala strukturer. Kazarian har skrivit om kulturkonflikter och 

självkontrollteorin. Teorin om organisationsstruktur har vi skrivit tillsammans. Trots denna 

uppdelning har vi båda läst igenom och redigerat alla texter. Övriga delar av uppsatsen har vi 

arbetat med tillsammans eftersom vi ansåg att samarbete är nödvändigt för att uppnå ett bra 

resultat. 

Vi vill tacka socialarbetarna i Stockholm och Botkyrka som ställt upp för intervjuer och 

möjliggjort vår uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Sanja Obrenovic och kursansvarig 

Abbas Emami för all hjälp i uppsatsskrivandet. 
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1. Inledning 

Våld mot kvinnor är idag ett omdiskuterat och mångfacetterat samhällsproblem. Våldet 

innebär inte endast att man utsätter kvinnor för fysisk skada utan det ses även som en typ av 

kränkning av kvinnornas mänskliga rättigheter. Brottet begås vanligtvis av män även om det 

finns män som också utsätts för våld. Insatserna som socialtjänsten arbetar med riktar sig 

oftast till kvinnor. För de män som blir utsatta för våld finns det knappast några insatser. Det 

betyder att samhället ser allvarligare på kvinnans situation, eftersom det oftast är kvinnan som 

är offret (Länsstyrelsen 2009). Socialtjänsten måste ta hand om alla kvinnor som söker hjälp 

hos dem. Det innebär att socialtjänsten ansvarar för alla tillgängliga insatser som ska 

genomföras. I varje kommun ansvarar socialtjänsterna att det finns en handlingsplan där det 

framgår hur arbetet ska se ut och fungera. I lagboken i kapitel 5 § 11 står följande om 

socialtjänstens arbete och insatser för våldsutsatta kvinnor: 

”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. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 

av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp”  

Brottsförebyggande rådet har fört statistik över hur många våldsutsatta kvinnor som har 

lämnat in en anmälan om misshandel i Sverige under 2007. Under 2007 gjordes cirka 27 000 

anmälningar vilka har handlat om kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Statistiken 

visar även att det är 75 procent av fallen som tyder på att våldsutövaren och kvinnan är 

bekanta med varandra (Länsstyrelsen 2009). Ytterligare statistik som gjordes under 2009 

visade att det kommit in 100 000 anmälningar om våld i nära relationer över hela landet, det 

har alltså ökat från 27 000 till 100 000 under dessa år. Orsaken till att siffrorna har ökat är att 

kvinnor de senaste åren oftare vågat ta kontakt med polisen och socialtjänsten, men 

fortfarande förekommer det att många kvinnor inte gör en anmälan vilket innebär att 

mörkertalet är ganska högt (Länsstyrelsen 2009). 
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2. Syfte  

Med vår uppsats vill vi undersöka hur socialtjänsten arbetar med kvinnor som utsatts för våld. 

Dessutom vill vi undersöka hur socialtjänstens handläggare arbetar med de fall som rubriceras 

som hedersrelaterat våld, och hur insatserna skiljer sig åt när det gäller att erbjuda hjälp och 

stöd till dessa kvinnor. Mer konkret kommer vi besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka insatser använder sig socialtjänsten av i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor? 

2. Hur skiljer sig insatserna rörande hedersrelaterat våld och våld i nära relationer? 

3. Vilka orsaker ligger bakom mäns våld mot kvinnor i ärenden som kommer in till 

socialtjänsten? 

4. Vilka insatser använder sig kommuners socialarbetare av för att förhindra våldet i 

framtiden? 

2.1 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi att lägga fokus på socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och 

utelämna andra organisationer som arbetar med likartade frågor. Vi valde att avgränsa oss till 

två kommuner; socialkontoret i Stockholm och socialkontoret i Botkyrka. I uppsatsen tar vi 

inte hänsyn till de våldsutsatta kvinnornas egna upplevelser.  

2.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio olika kapitel. Kapitel 1 är en inledning till arbetet. I kapitel 2 

presenterar vi syftet med uppsatsen och våra frågeställningar som är vägledande för 

uppsatsen. Detta kapitel beskriver även uppsatsens uppbyggnad, avgränsningar samt 

disposition. Kapitel 3 ger en bakgrund till socialtjänstens arbete mot våld och hur det har 

utvecklats under åren. I kapitel 4 tar vi upp två tidigare forskningar som beskriver 

socialtjänstens insatser och arbete med våldsutsatta kvinnor. Vi har valt att i samma kapitel 

även redogöra för en regeringsproposition som är relevant för denna studie. Kapitel 5 

beskriver metoden och hur vi steg för steg har gått tillväga. I kapitel 6 diskuterar vi viktiga 

begrepp vi använt oss av. Begreppen belyser vårt ämne om socialtjänstens arbete med 

våldsutsatta kvinnor. I kapitel 7 presenterar vi fem teorier som har tillämpats i vår uppsats. I 

kapitel 8 redovisar och analyserar vi vårt intervjumaterial. Vi har delat upp kapitlet i olika 

avsnitt (teman) och analyserar och diskuterar dem utifrån teorier och tidigare forskning. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 9 där vi redovisar de slutsatser vi kommit fram till samt ger 

förslag till framtida forskning.  
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3. Bakgrund 

Den allmänna svenska synen på kvinnovåld har ändrats genom tiderna. Det har lett fram till 

nya lagstiftningar kring mäns våld mot kvinnor. Mellan 1930- och 1960-talet var våld mot 

kvinnor något naturligt. Med detta menas att våld inte ansågs som ett grovt eller allvarligt 

problem. Våld i hemmet ansågs vara en privatsak och att våldet kunde ingå i äktenskapet 

(Wendt 2002:55–57). 

I mitten av 1980-talet började staten och olika myndigheter ta på sig ansvaret för att skydda 

och ge stöd till de kvinnor som utsatts för våld. Senare arbetade kvinnojouren med att hjälpa 

och ge stöd och även skydda de utsatta kvinnorna. Under 1990-talet blev våld mot kvinnor ett 

etablerat problem i Sveriges politiska dagordning (Wendt 2002:91–93 ). År 1995 startade 

organisationen Kvinnofrid en utredning och gick ut med nya idéer om hur våld mot kvinnor 

skulle kunna motverkas, bland annat genom att kunna erbjuda mer hjälp till dessa kvinnor 

(SOU 1995:60). I början hade socialtjänsten varken tillräckliga kunskaper att hantera 

problemet eller möjlighet att hjälpa de utsatta kvinnorna. Enskilda socialarbetare började 

undersöka vilka orsaker som låg bakom våldet. När socialarbetarna började intressera sig för 

dessa frågor, fick de bättre kunskap och kunde fokusera på insatser för kvinnor och barn 

(SOU 1995:60). Kvinnofrids utredningen visade att socialtjänstens arbete och hur den har 

varit organiserad lett till att våldet minskat (SOU 2004:121). 

3.1 Socialtjänsten som myndighet  

Socialtjänsten är en myndighet som finns i alla stadsdelar, vars huvudman är Länsstyrelsen. 

En av Länsstyrelsens uppgifter är att se till att socialtjänsten arbetar på ett bra sätt och sköter 

sina uppgifter. Invånarna i Sverige är alla lika mycket värda och ska därför ha rätt till den 

hjälp och det stöd som krävs (Socialstyrelsen 2002). Varje kommun har ett socialkontor där 

de erbjuder alla kommunens invånare hjälp och stöd med hög kvalité på olika nivåer. För att 

kunna ge invånarna rätt hjälp utbildas personalen i socialtjänsten för att korrekt kunna hantera 

olika situationer (Socialstyrelsen 2002). 

 

Socialtjänsten arbetar i olika grupper och med olika arbetsuppgifter. Dessa grupper kan 

variera, till exempel kan man arbeta mot brottsoffer, barn, ungdomar eller kvinnor som utsätts 

för våld men även med äldre människor. Socialtjänsten har tystnadsplikt, vilket innebär att de 

inte får dela med sig av information kring en person till andra. För alla ärenden som kommer 

in till socialtjänsten krävs att en utredning görs. Därefter sker en bedömning och slutligen 

fattas beslut om vilken hjälp som ska erbjudas klienten (Socialstyrelsen 2002). 



 
4 

 

I socialtjänstlagen (2001:453) andra kapitlet står följande om kommunens ansvar för 

socialtjänsten:  

”1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen 

inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera två olika rapporter som handlar om socialtjänstens 

strategier och vad socialtjänsten har för insatser och arbetsmetod. Vi har även utgått från en 

regerings proposition (2006) som beskriver hur socialtjänstens arbete ska se ut och vilka 

insatser och stöd som ska erbjudas. Vi har skapat tre olika rubriker där vi utgått ifrån 

rapporternas och propositionens namn.  

4.1 Våld mot kvinnor, kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier 

Berit Andersson och Magnus Lundbergs rapport (2000) handlar om våld mot kvinnor och 

socialtjänstens strategier. Syftet med denna rapport är att upplysa om hur socialarbetarna 

arbetar med våldsutsatta kvinnor i olika situationer när kvinnorna utsätts exempelvis för 

fysisk eller psykisk misshandel. Rapporten bygger på intervjuer med våldsutsatta kvinnor och 

intervjuer med socialarbetarna där de förklarar sina insatser.  

 

Enligt Andersson och Lundberg har socialarbetare olika arbetsuppgifter och erbjuder olika 

tjänster till våldsutsatta kvinnor. Det kan bland annat vara praktisk hjälp såsom erbjudande av 

olika stöd, exempelvis samtalsstöd, ekonomiskt stöd, skyddat boende och rådgivning. När det 

gäller hedersrelaterat våld får kvinnor samma insatser som nämnt ovan men skillnaden är att 

hanteringen av hedersrelaterade ärenden tar längre tid att slutföra, eftersom man måste vara 

mer noggrann på grund av att det är flera som är inblandade (Andersson & Lundberg 

2000:159).  

 

Vidare berättar Andersson och Lundberg att socialtjänsten, med den utsatta kvinnans 

tillåtelse, kan kontakta den man som utövat våld mot henne och erbjuda honom till exempel 

stödsamtal och rådgivning vad gäller boendesituationen och vårdnaden av eventuella barn 

(Andersson & Lundberg 2000:151–153). För att socialtjänsten ska kunna erbjuda rätt hjälp, 

samarbetar de med andra myndigheter och organisationer som arbetar med hedersrelaterat 

våld och våld i nära relationer. Syftet med samarbetet är att stärka skyddet för de utsatta 
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kvinnorna. Samarbetet sker bland annat med polisen, ekonomienheten inom socialtjänsten och 

Skatteverket. Ett viktigt skydd som erbjuds från Skatteverkets sida är till exempel skyddad 

identitet (Andersson & Lundberg 2000:145). Samarbetet kan även ske från den motsatta sidan 

det vill säga att organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld kan ta kontakt med 

socialtjänsten. Ett exempel på en sådan organisation är Glöm aldrig Pela och Fadime.  

 

Andersson och Lundberg har kommit fram till att det finns olika typer av klienter och ärenden 

som socialtjänsten arbetar med. Svårighetsgraden hos olika ärenden varierar och beror på hur 

varje enskild krissituation ser ut. De hjälpsökande bedöms inte bara utifrån den situation de 

befinner sig i utan även efter hur samarbetsvilliga de är (Andersson & Lundberg 2000:115). 

 

Denna rapport har varit till stor hjälp för vår studie genom att den gett oss ett större perspektiv 

på det valda ämnet och även utökat vår information om socialtjänstens olika insatser. Den 

kompletterade våra intervjupersoners upplevelser. Mycket av informationen var densamma, 

vilket stärker trovärdigheten.  

 

4.2 Våldsutsatta kvinnor, ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal 

Socialstyrelsen (2009) har gjort ett utbildningsmaterial för dess personal som arbetar och 

handlägger ärenden i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Denna rapport fungerar som en 

vägledandeguide och bygger på metoder som ska förbättra socialarbetarnas bemötande, arbete 

och vårdande av våldsutsatta kvinnor. I denna rapport delar socialstyrelsen in våldet mot 

kvinnor i fem olika kategorier: fysiskt våld, psykiskt våld, isolering, ekonomisk kontroll av 

kvinnan samt skadegörelse av egendom.  

Av rapporten framgår att socialtjänsten alltid ska kunna erbjuda ett antal insatser för 

våldsutsatta kvinnor, vilket bland annat innebär att en handlingsplan ska upprättas när 

våldsutsatta kvinnor kontaktar socialtjänsten. För varje enskilt misshandelsfall har 

socialtjänsten en individuell handlingsplan. I handlingsplanen ingår de insatser som 

socialtjänsten anser lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Utöver själva hjälpinsatserna är det 

viktigt att kvinnorna får ett bra bemötande, detta för att de ska känna sig trygga och lugna 

(Socialstyrelsen 2009:8).  

Det har visats sig att en del våldsutsatta kvinnor väljer att skilja sig medan det för andra 

kvinnor kan ta längre tid att komma fram till en slutgiltig lösning, oftast väljer dessa kvinnor 
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att gå tillbaka till sina män. I liknande fall blir det svårt för socialtjänsten att erbjuda rätt hjälp 

till de kvinnor som väljer att leva kvar i sina relationer. Detta är ett exempel på en situation 

när socialarbetaren tillsammans med utsatta kvinnor måste göra en handlingsplan med råd 

som de kan använda sig av om de skulle bli utsatta igen (Socialstyrelsen 2009:13). Det kan 

vara olika bakomliggande orsaker till att kvinnor inte vågar lämna sina män som till exempel 

att de är rädda för att bli utsatta för våld igen (Socialstyrelsen 2009:14). Vanligtvis vill 

kvinnor inte avsluta relationen eftersom de har gemensamma barn och tänker i första hand på 

barnen (Socialstyrelsen 2009:15). Det är även vanligt bland invandrarkvinnor att de stannar 

kvar inte bara på grund av de tidigare nämnda orsakerna utan även på grund av kulturella 

värderingar och av rädsla att få dåligt rykte (Socialstyrelsen 2009:15).  

En annan grundläggande insats som tas upp i rapporten är säkerhetsplanering som, 

socialarbetarna tillsammans med de våldsutsatta kvinnorna diskuterar. I denna planering tar 

man upp riskerna som finns bakom den aktuella situationen och vilka konsekvenser det kan få 

i framtiden. Syftet med en sådan planering är att öka kvinnors medvetenhet om den osunda 

situationen (Socialstyrelsen 2009:8). Socialarbetarna erbjuder även andra typer av insatser, till 

exempel besöksförbud som går ut på att mannen inte får komma i närheten av kvinnan eller 

ha kontakt med kvinnan under en viss tidsperiod. Kvinnor kan även erbjudas en stödperson 

som hjälper dem med olika ärenden som exempelvis att ta kontakt med vårdgivare eller andra 

organisationer. De kan även erbjuda kvinnor fingerade personuppgifter som innebär att de får 

en helt ny identitet (Socialstyrelsen 2009:64–65). Denna rapport har varit relevant för vår 

studie eftersom den ger en bild av socialarbetarnas metoder i arbetet med att hjälpa och stötta 

våldsutsatta kvinnor. 

4.3 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

Regeringens proposition till riksdagen (2006), beskriver hur socialtjänstens arbete ska se ut 

och vilka insatser de ska arbeta med för att stödja kvinnor som söker upp dem. En 

utgångspunkt i propositionen är att socialtjänstens arbete ska inriktas mot de kvinnor som är, 

har varit eller riskerar att bli utsatta för våld, för att de ska få det stödet som krävs i den 

aktuella situationen (regeringens prop. 2006/07:38 s.1). Det är inte endast de utsatta kvinnorna 

som ska få hjälp av socialtjänsten utan det måste även tas hänsyn till om det finns barn 

inblandade vid våldstillfället.  

Förutom arbetet med kvinnor och de barn som påverkas av våldsproblematiken i familjen 

bygger propositionen även på att socialtjänstens arbete i framtiden ska rikta sig mot männen 
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som begått brott, eller riskerar att begå brott i framtiden. Eftersom männen är en viktig del i 

arbetet med våld mot kvinnor ska ökade åtgärder erbjudas dessa män, med förhoppning om en 

minskning av risken för fortsatt våld (regeringens prop. 2006/07:38 s.23). För att få männen 

att inse sina fel ska socialarbetarna genom rådgivning och stödsamtal med männen försöka få 

dem att avstå från våld i framtiden. När det gäller kvinnor ska man arbeta på ett annat sätt i 

framtiden, föreslår regeringens proposition. Detta genom att sprida information på platser där 

kvinnor naturligt vistas, till exempel i tvättstugor, arbetsplatser eller skolor (regeringens prop. 

2006/07:38 s.24). För att motverka hedersrelaterat våld i framtiden ska socialtjänsten arbeta 

mer med kvinnor från hedersrelaterade kulturer genom att informera unga kvinnor om deras 

rättigheter i samhället.  

Det är inte bara socialtjänsten som arbetar med våldsutsatta kvinnor, det finns även andra 

aktörer, exempelvis rättsväsendet eller hälso- och sjukvården kan vara inblandade. 

Socialtjänsten samarbetar även med verksamheter som arbetar med liknande frågor där 

kvinnojouren har en stor roll (regeringens prop. 2006/07:38 s.8). 

Av propositionen framgår att ett av socialtjänstens viktigaste mål är att alla invånare som är 

bosatta i kommunen ska få det stöd som de har rätt till (regeringens prop. 2006/07:38 s.12). 

Några av de viktigaste stödfunktionerna som kvinnor kan få hos socialtjänsten är ekonomisk 

hjälp och stödsamtal och rådgivning. Dessutom ska de vid behov kunna erbjuda vanligt eller 

skyddat boende (regeringens prop. 2006/07:38 s.13). Skyddat boendekan se olika ut beroende 

på vilken typ av boende en kvinna behöver. En del kvinnor behöver endast ”tak över huvudet” 

som socialtjänsten snabbt ska erbjuda medan andra kvinnor bör placeras på ett skyddat 

boende med en kontaktperson som stöd (regeringens prop. 2006/07:38 s.14). 

Vissa kvinnor behöver hjälp utöver ovan nämnda insatser, då ska socialtjänsten hjälpa till 

genom att fatta ytterligare beslut och erbjuda ytterligare insatser. Socialtjänsten hjälper även 

våldsutsatta kvinnor med att kontakta andra myndigheter som till exempel polisen 

(regeringens prop. 2006/07:38 s.12). 

För att uppnå bästa resultat med att erbjuda rätt stöd anser regeringen att man bör öka och 

sträva efter en bättre utveckling av socialtjänstens arbete. För att socialtjänstens arbete ska 

kunna utvecklas kommer kommunerna att få de resurser som krävs i sitt arbete med kvinnor 

som söker hjälp och stöd hos socialtjänsten (regeringens prop. 2006/07:38 s.1-2). 
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Regerings proposition som redovisas ovan är ett viktigt dokument eftersom den ligger till 

grund för socialarbetarnas arbete. Den har också varit relevant och vägledande för vår 

uppsats. Den var även viktig eftersom den fyllde ut informationen som vi fått från 

intervjuerna.  

5. Metod  

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga när vi arbetat med uppsatsen. Vi förklarar steg 

för steg hur vi kommit fram till våra empiriska resultat. Vi har använt oss av kvalitativ metod 

där vi har analyserat och tematiserat vårt material. Med kvalitativ metod menas att man 

fördjupar sig och klargör ett ämnes karaktär och egenskaper, det vill säga man skapar en 

djupare förståelse om ett ämne och dess bakomliggande orsaker (Widerberg 2002:15). 

Kvalitativ metod kan genomföras med olika tekniker, till exempel genom observation och 

intervjuer. Efter att vi hade valt vilket ämne vår uppsats skulle handla om bestämde vi att 

intervjuer bäst skulle besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Det är viktigt att efter man 

har bestämt vad man ska undersöka komma fram till vilken datainsamling som är lämpligast 

att använda (Lantz 2007:35). En fördel med kvalitativ intervju är mötet med intervjupersonen 

och tvåvägskommunikationen, vilket gör det möjligt att få fram muntliga uppgifter och att 

man kan utveckla intervjusvaren under samtalets gång. Intervjupersonen har även friheten att 

kunna uttala sig och diskutera vidare kring olika frågor (Widerberg 2002:16). 

5.1 Urval  

Efter att ha ringt till olika kommuner fick vi kontakt med två socialtjänster som hade 

möjlighet att ställa upp; socialkontoret i Stockholm och socialkontoret i Botkyrka. Vid första 

kontakten med intervjupersonerna presenterade vi kort vilka vi var och gav en beskrivning av 

vår studie och dess syfte, vilket även anses vara nödvändigt (Torst 2010:81). Sedan bestämde 

vi tillsammans med respektive socialtjänst att vi skulle intervjua två personer från varje kontor 

och kom överens om en tid och plats för intervjun. Plats är en annan viktig aspekt vid en 

intervju, för att säkerställa intervjupersonernas trygghet är det viktigt att intervjuaren kan 

erbjuda en trygg miljö alternativt låta intervjupersonen själv få välja en intervjuplats (Torst 

2010:85). 

Två av handläggarna på kontoret i Stockholm arbetar i en grupp inom socialtjänsten som heter 

”Våldrelations-team” där man ansvarar för allt som handlar om våld mot kvinnor samt det 

stöd som erbjuds dessa. Handläggarna på socialkontoret i Botkyrka arbetar på 



 
9 

”Resursenheten” där de ägnar sig åt rådgivning och stödsamtal samt samarbetar med andra 

avdelningar inom socialtjänsten.  

5.2 Genomförande  

I och med att vårt syfte var att kartlägga socialtjänstens insatser gällande våld mot kvinnor så 

riktade vi vårt fokus på detta ämne på båda socialkontoren, vilket även styrde valet av 

intervjufrågor. Frågorna handlade om: våld mot kvinnor, möjliga bakomliggande orsaker och 

på vilket sätt socialtjänsten tänker arbeta med dessa typer av ärenden i framtiden.  

Att genomföra intervjuer var ett lämpligt sätt att uppnå vårt syfte och få svar på våra 

frågeställningar. Vi fick bredare och djupare svar på frågorna eftersom vi kunde ställa 

följdfrågor. Under en intervju kan följdfrågor uppstå och formuleras på grund av ett tidigare 

svar som givits av intervjupersoner (Torst 2010:39). Intervjun innehöll ca 20 frågor som vi 

ställde till samtliga informanter. Intervjufrågorna vi använde var desamma för alla 

informanterna och vi följde samma ordning som vi hade skrivit ner, med undantag för vissa 

av våra frågor som spontant dök upp tidigare under samtalet.  

Med handläggarnas tillåtelse spelade vi in våra intervjuer. Det finns både för- och nackdelar 

med att spela in intervjuer. Fördelen med inspelningen är att man kan lyssna på intervjuerna 

flera gånger efteråt. Intervjuerna kan även skrivas ut och läsas ordagrant. Man behöver inte 

lägga tid på att anteckna och lyssna samtidigt samt att det underlättar att ställa frågorna och 

lyssna på svaren (Torst 2010:74). Nackdelarna med inspelade intervjuer är att det tar lång tid 

att lyssna igenom hela intervjun och skriva ner den. Det är även tidskrävande att spola fram 

och tillbaka för att inte missa små detaljer (Torst 2010:75), vilket tog tid för oss att göra.  

Innan intervjun började bad vi socialarbetarna att berätta om sig själva men även om deras 

verksamhet och organisation. Ett bra sätt när man ska intervjua en eller flera personer är att 

man ber dem att fritt berätta om deras arbete och ämnesområde (Torst 2010:84). Vid 

intervjuerna, som tog ca en timme vardera, diskuterade vi utförligt våra frågor med 

handläggarna och kunde även ställa kompletterande frågor som kom upp under intervjun. 

Vi försökte vara tydliga och endast ställa frågor som berörde vårt ämne. En viktig del i en 

intervju är att frågorna till intervjupersonerna är enkla och raka och man avstår från indirekta 

frågor (Torst 2010:95–96). Vi försökte att inte ifrågasätta intervjupersonerna utan endast 

lyssna aktivt på deras svar. Det är viktigt att låta intervjupersoner prata klart och att man inte 

avbryter dem för att inte missa viktig information (Torst 2010:57). För att försäkra oss om att 
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vi hade uppfattat handläggarna rätt under intervjuerna, bad vi vid vissa frågor om en tydligare 

förklaring. Under intervjun försökte vi även exemplifiera våra frågor. 

5.3 Bearbetning  

Efter att ha lyssnat på de inspelade intervjuerna transkiberade vi materialet där vi 

sammanställde frågorna och svaren samt tog bort upprepningar och onödig information. Vid 

transkriberingen omorganiserar man texten för att få meningarna mer begripliga och tydliga 

(Gillham 2008:175). Vi bearbetade det insamlade materialet genom att skriva om och sortera 

meningarna samt att skapa en struktur med rubriker och teman som grundar sig på våra 

frågeställningar. Det bearbetade materialet ledde till att resultatet blev läsbart och att det även 

innehöll intervjupersonernas egna ord (Gillham 2008:175–176). Det vi ansåg var extra viktigt 

att lyfta fram och belysa i intervjuerna har vi citerat i resultatet. 

Efter transkriberingen har vi använt oss av meningskoncentrering som innebär att man arbetar 

mer noggrant med meningar. Vi gick in djupare och bearbetade materialet samt skrev om det 

mening för mening för att det skulle passa ihop. Man ska även under meningskoncentreringen 

arbeta med att göra om intervjupersonernas meningar till mer kortfattad text, där man endast 

lyfter fram det viktigaste från intervjun (Kvale & Brinkmann 2009:174). Vilket vi gjorde för 

att se om vi bearbetat meningarna på rätt sätt och inte missuppfattat något har vi gått tillbaka 

till det ursprungliga materialet och kontrolläst. Detta för att se om djupare tolkningar behövs 

samt för att se till att intervjun förvandlas till en berättelse (Kvale & Brinkmann 2009:184). 

När vi fick ihop alla delar i resultatet under respektive tema läste vi igenom det ett flertal 

gånger. Detta för att se till att texten hängde ihop och att alla delar fanns på plats (Kvale & 

Brinkmann 2009:185).  

5.4 Validitet, reliabilitet, generalisering 

Begreppen reliabilitet och validitet hänger samman, och behöver diskuteras och funderas över 

när man studerar något. Om man har en god validitet kan man säga att reliabiliteten också blir 

god (Esaiasson, m.fl. 2007:63). 

Det finns två typer av validitet; intern validitet och extern validitet. Intern validitet avgör om 

resultatet är trovärdigt eller inte, medan extern validitet avgör huruvida resultatet går att 

generalisera eller inte (Esaiasson, m.fl. 2007:63). Hög validitet uppnås om det finns en 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer. Den kan även 

utgöras av frånvaron av systematiska fel (Esaiasson, m.fl. 2007:63). Validitet kan också 

innebära en undersöknings giltighet vilket innebär till vilken grad forskaren har kunnat 
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överföra de teoretiska begreppen till något empiriskt mätbart. Om forskaren har lyckats mäta 

det han/hon avsett att mäta har man uppnått en god validitet (Kvale & Brinkmann 2009:264). 

Validitet i stor utsträckning innebär att man ska behandla och diskutera de fel som kommer 

fram i en undersökning. Det viktigaste med validiteten är att det insamlade materialet svarar 

på det man anser mäta (Kvale & Brinkmann 2009:264). 

Vi anser att vår studie har god validitet, med detta menas att vi har studerat det vi hade för 

avsikt att studer. Vi tycker att vi har uppnått vårt syfte och besvarat våra frågeställningar, 

eftersom vi hade relevant datainsamling och det insamlade material svarade på det vi skulle 

studera. Validiteten stärktes i vår uppsats på grund av våra relevanta intervjufrågor, 

intervjusvar, begrepp och metod. Det är viktigt att man tillämpar rätt metod vid rätt plats, rätt 

begrepp vid rätt tillfälle (Esaiasson m.fl. 2007:63). Validiteten stärkts även på grund av vårt 

inspelade intervjumaterial och transkriberingen som vi sedan strukturerat och analyserat i 

resultatet. 

Reliabilitet avser en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga i vilken utsträckning man kan 

få fram samma resultat om man gör om samma studie vid ett annat tillfälle (Kvale & 

Brinkmann 2009:263). Kvale & Brinkmann menar att med reliabilitet kan man se om 

resultatet man har fått fram är trovärdigt. Reliabilitet handlar till exempel om huruvida 

informanterna skulle ändrat sina svar på frågorna om det hade varit någon annan som 

intervjuat dem eller om vi hade ställs samma frågor en månad senare (Kvale & Brinkmann 

2009:263). När man har uppnått en hög reliabilitet innebär det att det finns frånvaro av 

slumpmässiga och osammanhängande fel, det vill säga att det varken finns slump- eller 

stavfel som kan uppstått under datainsamlingen och bearbetningen av det insamlade 

materialet (Esaiasson m.fl. 2007:70).   

Vi anser att reliabiliteten i denna uppsats är hög eftersom intervjupersonernas svar i många 

fall liknar varandra. Att validiteten är hög beror också på att vi har lyssnat på det inspelade 

materialet flera gånger och försäkrat oss om att vi har uppfattat intervjupersonernas svar 

korrekt. Under intervjuernas gång har vi ställt följdfrågor, just för att bli mer säkra på att vi 

uppfattat svaren rätt. Kvale anser att följdfrågor minimerar risken för missuppfattningar i 

intervjusammanhang. Detta ökar även tillförlitligheten i intervjupersonernas beskrivningar 

(Kvale & Brinkmann 2009:261).  
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Med generalisering menas att man utifrån ett fåtal studerade individer kan generalisera 

resultatet till en hel population. Det kan vara svårt att generalisera resultatet man fått fram 

utifrån den kvalitativa metoden, eftersom man i regel utgår från små grupper och därmed inte 

kan dra slutsatser över flera personer (Dannefjord 2005:34). Vi studerade två socialkontor i 

Stockholm och kan därför inte generalisera vårt resultat till hela Stockholms stad. Även 

informanterna under intervjun påpekade att alla socialtjänster arbetar på olika sätt och att det 

därför inte går att generalisera. Med detta vill vi säga att det krävs flera studier av olika 

socialkontor för uppnå ett generaliserat resultat för hela Stockholm.  

6. Definitioner av begrepp 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de centrala begrepp vi har använt i vårt arbete. 

Vi har valt att förklara begreppen våld och hedersrelaterat våld. Dessa begrepp återkommer 

flera gånger i uppsatsen och är grundläggande för att skapa förståelse för vår studie. Vi anser 

att dessa begrepp hänger ihop med vårt syfte eftersom våld utgör en stor del av socialtjänstens 

arbete. Socialtjänsten kommer ständigt i kontakt med såväl våld som hedersrelaterat våld då 

det ingår i deras arbetsuppgifter att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Det finns även ett 

tydligt samband mellan dessa begrepp och socialtjänstens målsättning med sitt arbete. 

6.1 Våld 

Våld i nära relationer är ett av samhällets största problem, det utövas av både män och 

kvinnor, men oftast är det män som utövar våld mot kvinnor. Våld kan förekomma i olika 

relationer, till exempel inom äktenskapet mellan två partner, mellan föräldrar och barn, eller 

mellan särbor och andra närstående. Våld mot kvinnor skapar ett allvarligt hot mot kvinnors 

hälsa och liv. Våld kan utövas på många olika sätt, till exempel kan det vara fysiskt, sexuellt, 

psykiskt, materiellt eller latent (Kastling 2010:43). 

Fysiskt våld åsyftas när man skadar och orsakar någon fysisk smärta genom att knuffa, 

attackera med olika föremål, ta stryptag, knivsticka, brännmärka, gripa tag i, slå eller sparka.  

Sexuellt våld kan definieras som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan 

vara allt från att hota eller tjata sig till sex, till våldtäkt eller att den utsatta tvingas utföra olika 

typer av sexuella handlingar (Kastling 2010:44). 
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Det psykiska våldet kan vara mobbning, kränkning, hot, tvång, kontroll av olika slag eller 

isolering. Det kan även vara att begränsa den utsatta partens möjligheter att fatta egna beslut 

eller att få träffa någon, för den utsatta kvinnan viktig person (Kastling 2010:45). 

Det materiella våldet innebär att man förstör saker till exempel demolera heminredning, 

klippa sönder kläder och foton eller annat med affektionsvärde (Kastling 2010:47). 

Det latenta våldet kan orsaka otrygghet eller rädsla hos den andra och det kan röra sig om 

ilska och aggressivitet som inte är tydligt hänförbar till något, men exempelvis tar sig uttryck i 

kroppshållningen (Kastling 2010:46). 

6.2 Hedersrelaterat våld 

Heder handlar om människans ansikte utåt och andra individers uppfattning av en individs 

personliga värde. Heder handlar även om självrespekt och social respekt. Detta kan innebära 

upplevelsen av att ”tappa ansiktet ” om någon trampar på ens heder (Wikan 2004:9–10). 

”Heder är ett begrepp som i alla samhällen är förbundet med något positivt” (Wikan 

2004:9). 

Hedersrelaterat våld mot en kvinna innebär att kvinnan utsätts för hot och våld om hon inte 

lyder familjens vilja. Exempel på hedersrelaterat våld är tvångsgifte med en oönskad partner 

(Olovson 2011:40). Det handlar om att kvinnor som obstruerar och går emot de regler och 

normer som finns för hur de ska bete sig förstör familjens heder enligt övriga 

familjemedlemmar. Familjemedlemmarna måste på något sätt återställa familjens heder 

genom våld eller mord (Olovson 2011:35). I en sådan situation anses att kvinnan inte har 

något värde och kan därför utsätta henne för både fysiskt och psykiskt våld. När 

hedersrelaterat våld sker mot en kvinna, är oftast flera familjemedlemmar inblandade 

eftersom man anser att det är hela släktens angelägenhet att rädda och bevara hedern. Våldet 

brukar oftast vara noggrant planerat (Olovson 2011:35). 
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7. Teorier 

Teorierna vi har valt att tillämpa i vår uppsats kommer att kopplas ihop med våld mot kvinnor 

samt hur en organisation ska fungera. Med hjälp av varje enskild teori kommer läsaren att få 

förståelse till varför våld mot kvinnor sker och vilka orsaker som kan finnas bakom mäns 

våld. 

Teorierna som kommer att användas i arbetet är ”kulturkonflikter” som leder till brottslighet 

och ”Samhällsstrukturer kontra individer” som tar upp om sociala strukturer och  om att 

individer som har låg självkontroll lätt blir påverkade av omgivningen. Nilsson och Flygheds 

teori om “marginalisering” och organisationsstrukturteori av Gulick kommer även att 

behandlas. 

7.1 Kulturkonflikter  

Kulturkonflikter som har utvecklats av Torsten Sellin (1938) är en teori som beskriver att när 

individer från olika delar av världen lever tillsammans kan konflikter uppstå och i vissa fall 

även leda till brottslighet. Med denna teori vill han komma fram till att det i vårt samhälle 

alltid finns individer som tvingas leva i olika världar med olika kulturer. Dessa individer 

hamnar i kulturkrock när välbekanta regler från deras ursprungliga hemländer innebär ett brott 

i den nya kulturen. Om man då bryter mot de regler och normer som är normgivande i det nya 

samhället kan följderna bli allvarliga och leda till straff (Sellin 1938:78). Sellin gav oss även 

insikten att kulturkrock är ett faktiskt och konkret problem. Med detta menar Sellin att kultur, 

regler och normer kan dock vara problematiskt att angripa eftersom det är något osynligt och 

som ses som helt självklart för de inblandade (Sellin 1938:76). Det finns även andra konflikter 

i samhället som kan leda till våld mot kvinnor. Det handlar då om de maktpositioner som 

finns i samhället. Med detta menas att mannen genom våldet vill visa vem som bestämmer 

och att han är överordnad (Sellin 1938:79).  

Vi anser att denna teori är relevant för uppsatsen eftersom vi kan se ett samband mellan 

kulturkonflikter och de hedersrelaterade ärenden som informanterna delgav oss att de 

handlägger. Informanterna beskrev att hedersrelaterade ärenden kan bland annat handla om att 

en man med invandrarbakgrund och en annan kultur inte anser att han begår något brott när 

han utsätter kvinnan för våld, vilket Sellin förklarar detta som en kulturkrock. Denna teori har 

varit relevant i vår studie eftersom den förklara hur kulturkrock kan påverka männens 

beteende i samhället och kompletterar informationen som vi fått från socialarbetarna. 
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7.2 Samhällsstrukturer kontra individer   

Det finns olika orsaker i samhällsstrukturen som kan påverka individers beteende. Samhällets 

struktur är inte bara resultatet av handlingar och egenskaper hos individer utan det är 

överindividuella krafter som påverkar våra handlingar och beteenden (Durkheim 1978:21). En 

av de orsaker som påverkar människor är samhällets krav, regler och normer som kontrollerar 

människans handlingar och beteende. Människor som inte kan uppfylla samhällets krav 

känner sig starkt underordnade och därmed utanför samhället (Durkheim 1978:22). 

Samhällets krav har stor effekt på vårt beteende och våra handlingar. Durkheim vill visa att 

alla individer är underordnade den materiella samhällsstrukturen, och att det är denna som 

påverkar våra handlingar, beslut och beteenden samt utformar våra personligheter. Enligt 

Durkheim är den materiella samhällsstrukturen en form av socialt tvång som tvingar oss till 

anpassning. Samhället har skapat individen och vi föds i ett redan bestämt och ordnat 

samhälle. Vi är även skyldiga att uppfylla samhällets krav och är tvungna att följa alla dess 

lagar, normer och regler (Durkheim 1978:23). Denna teori kommer att hjälpa oss och få en 

förklaring till orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor. Dessa orsaker kan vara samhällets 

uppställda krav på mannen och att mannen inser att han inte klarar att uppfylla dessa krav.  

Senare tar författarna Gottfredson och Hirschi upp andra orsaker som kan påverka individers 

beteende. De beskrev självkontrollsteorin som handlar om att lätt påverkade individer med låg 

självkontroll förmås av andra individer att begå brott. Låg självkontroll kan leda till att 

brottsligheten ökar i samhället. Egenskaperna hos individer som har låg självkontroll kan vara 

att de är känslokall eller har en beteendestruktur som innebär att de ständigt behöver känna att 

de är överordnande och därför utövar våld (Gottfredson & Hirschi 1990:86). Orsakerna till låg 

självkontroll kan variera från person till person, det vill säga att det kan handla om frånvaron 

av en bra och stabil barndom hos individer. Även andra händelser under individens uppväxt 

kan ha allvarlig påverkan i framtiden. Ett exempel som tas upp är att föräldrarnas relation till 

varandra har stor påverkan på barnens utveckling och skapandet av identitet, det vill säga om 

fadern i hemmet använder våld mot modern finns det en risk att barnen följer samma spår som 

fadern (Gottfredson & Hirschi 1990:88).  

Vi ser samband mellan självkontrollteorin och det som informanterna berättade om sina 

ärenden, det vill säga att männen i vissa fall påverkas av omgivningen, familjen och andra 

runt omkring att begå våldshandlingar. Alla informanterna betonade att mannens barndom 

kan påverka honom om han exempelvis själv blivit utsatt för något slags våld. Varför vi har 
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valt att använda oss av denna teori är för att vi anser att den är relevant för vår studie och 

förklarar tydligt hur omgivningen kan påverka individer. Självkontrollteorin är viktig för vår 

uppsats eftersom teorin tar även upp förklaringar bakom varför våld sker, vilket kompletterar 

det socialarbetarna beskrev som möjliga orsaker bakom mäns våld.  

7.3Marginalisering  

Marginalisering innebär att individer utestängs från samhällets resurser. Detta sker i form av 

att en del individer stängs ute från såväl arbetsmarknaden som statliga förmåner och sociala 

relationer. När individer hamnar i en sådan situation känner de sig maktlösa eftersom de inte 

kan påverka sin situation på egen hand (Nilsson & Flyghed 2004:40). Det har gjorts olika 

samhällsanalyser om utvecklingen av marginalisering i samhället, vilka har visat att 

människornas levnadsförhållande förändrats till det sämre. Under de senaste åren har alltså 

levnadsförhållanden mellan olika samhällsgrupper ändrats. De grupper som blivit mest utsatta 

och fått det sämre i samhället vad gäller ekonomi, hälsa med mera är bland annat invandrare, 

unga och ensamstående föräldrar (Nilsson & Flyghed 2004:41). Denna teori är relevant och 

passande för vår studie eftersom den ger en förståelse för de olika orsaker som kan ligga 

bakom mäns våld mot kvinnor. Den gav oss också fler exempel på vilka dessa orsaker kan 

vara jämfört med vad socialarbetarna delgav oss. Det vill säga socialarbetarna ansåg att 

samhällets struktur kan påverka mannen, när han känner att han håller på att förlora makten 

och att han då tillgriper våld för att visa vem som har makten i hemmet.  

7.4 Organisationsstruktur 

Statsvetaren Luther Gulick (1937) beskriver hur en organisation ska fungera och arbeta samt 

hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan personalen på arbetsplatsen ska se ut. 

Arbetsfördelningen kan ses utifrån två olika nivåer, individ- och gruppnivå. Man kan få en 

arbetsuppgift att slutföra ensam eller i grupp tillsammans med andra (Gulick & Urwick 

1937:60). Enligt Gulick ska en organisation vara rörlig för att kunna hantera olika händelser. 

Den ska även vara stabil, föränderlig och kunna anpassa sig efter människornas behov för att 

de ska uppnå sina mål (Gulick & Urwick 1937:60).  

Enligt författarna är samarbete en av de viktigaste förutsättningarna i en organisation. Att 

organisationer samarbetar med andra ökar möjligheten att uppfylla målen samt påskyndar 

utvecklingen av arbetet (Gulick & Urwick 1937:10). Strukturen i en organisation ska innefatta 

förväntningar och normer om hur individer ska uppträda. I en organisation finns det alltid 

fasta uppgifter som bör lösas på ett visst bestämt sätt.  
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Denna organisationsstrukturteori är relevant för vår studie eftersom vi kopplar den till hur 

socialtjänstens organisationer är uppbyggda och fungerar. Socialtjänsten arbetar med att 

anpassa sig efter de utsatta kvinnornas behov för att kunna erbjuda dem rätt stöd och hjälp. De 

är även öppna för att förändra sig för framtiden, i och med att de ska ut och informera mer där 

kvinnor befinner sig. 
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8. Resultat och analys 

För att uppnå uppsatsens syfte har vi valt att intervjua socialarbetare på socialkontoret i 

Stockholm och i Botkyrka. Utifrån resultatet från intervjuerna har vi skapat olika teman. De 

teman vi kommer att gå igenom nedan är: socialtjänstens organisation och struktur, 

socialtjänstens olika insatser, insatserna vid hedersrelaterat våld och våld i nära relation, 

orsaker till mäns våld i socialtjänstens ärenden och socialtjänstens arbetssätt i framtiden. Vi 

kommer att presentera vårt resultat under respektive rubrik där vi även analyserar, drar 

kopplingar till tidigare forskning och teorier samt diskuterar. Vi kommer först att inleda 

resultatet med en beskrivning av socialtjänstens organisation och struktur.  

8.1 Socialtjänstensorganisation och struktur 

Utifrån intervjuerna som vi har haft med socialarbetare i Stockholm och Botkyrka har vi 

kommit fram till att man arbetar olika på olika socialtjänster.  

 

En socialarbetare i Stockholm berättade under intervjun att de arbetar i ”relationsvåldsteam” 

där de erbjuder olika typer av stöd och hjälp. Det visade sig att socialarbetarna i Stockholm 

har dubbla arbetsroller, de är såväl myndighetspersoner som samtalsstödjare. Inom 

Stockholms socialtjänst har man delat upp de olika arbetsområdena på följande sätt:  

“Uppdelningen kan se olika ut, vissa handläggare arbetar med kvinnorna som blir utsatta 

för våld och andra arbetar med de män som utsätter kvinnan för våld, och barnen som 

närvarat när våldet skett.”
1
 

Detta innebär i sin tur att det finns olika avdelningar för olika ärenden. Socialarbetarna i 

Stockholm tillade även att när man ska arbeta med ett ärende finns det socialarbetare som har 

ansvar för stödsamtal och rådgivning. Andra socialarbetare hjälper till med skyddat boende, 

vanligt boende, stödsamtal och rådgivning, ekonomiskt stöd och skyddad identitet. Trots 

denna uppdelning menade socialarbetarna i Stockholm att de i grunden arbetar med samma 

uppgifter och ger samma sorts stöd.  

 

När det gäller Botkyrka ser det lite annorlunda ut, de arbetar på resursenheten och erbjuder 

kvinnor stödsamtal och rådgivning. Det är endast dessa två stöd som erbjuds i Botkyrka. När 

det krävs annan typ av insats tar man kontakt med andra myndigheter och avdelningar. På 

följande sätt beskrev de sitt arbete:  
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”Vi arbetar endast med stödsamtal och rådgivning, andra typer av stöd kan andra 

myndigheter och avdelningar som vi samarbetar med att erbjuda, men jag vet att det finns 

andra socialtjänster som arbetar med olika insatser och behöver inte samarbeta lika 

mycket med andra avdelningar som vi gör.”
2
 

Ett exempel på en av dessa avdelningar som de arbetar med kan vara ekonomiresursenheten 

som tar hand om skyddade boenden och ekonomiskt bistånd. Utifrån det vi fick ta del av från 

intervjuerna kan arbetsuppdelningen se olika ut i olika stadsdelar, vilket tydligt märks mellan 

socialkontoret i Stockholm och Botkyrka. 

8.2 Socialtjänstens olika insatser 

Såväl socialarbetarna på socialkontoret i Stockholm som i Botkyrka beskrev att de utifrån 

socialtjänstlagen arbetar med att ge alla individer i kommunen det stöd och den hjälp som de 

behöver. Insatserna kan dock variera beroende på den hjälpsökandes aktuella situation. Enligt 

socialstyrelsen har socialtjänsten skyldighet att ge alla invånare stöd och hjälp eftersom alla 

människor är lika värda, vilket innebär alla har samma rätt till att få stöd (Socialstyrelsen 

2002).  

Insatserna som nämndes upprepande gånger under intervjuerna med socialkontoren i 

Stockholm och i Botkyrka var skyddat boende, rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd 

och skyddat identitet. Dessa visade sig vara grundläggande för verksamheten. En annan insats 

som socialarbetarna kan erbjuda våldsutsatta kvinnor är en stödperson som hjälper dem att ta 

kontakt med olika verksamheter och organisationer (Socialstyrelsen 2009). Informanterna på 

socialkontoret i Stockholm beskrev att de utser en specifik person som ska hjälpa utsatta 

kvinnor med olika uppgifter. Denna person har ständig kontakt med kvinnorna, och de kan 

ringa henne/honom för att prata ut eller få hjälp, denna person ska fungera som ett stöd för 

kvinnorna. Denna stödperson erbjuds även på socialkontoret i Botkyrka. 

Socialkontoret i Botkyrka beskrev stödpersoner på följande sätt: 

“På socialtjänsten kan vi erbjuda kvinnan en stödperson som har kontakt med kvinnan 

under en viss period och hjälper henne med olika uppgifter, den här personen har ständigt 

kontakt med kvinnan och kan stödja henne.”
3
 

När det gäller stödperson framkom det flera likheter mellan det skriftliga materialet från 

socialstyrelsen (2009) och det vi har fått ta del av under intervjuerna. 
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8.2.1 Skyddat boende, skyddad identitet och vanligt boende 

En av insatserna som erbjuds av socialkontoret i Stockholm är skyddat boende. De boenden 

som erbjuds är olika beroende på hur de drabbade kvinnornas situation ser ut. Om en kvinna 

känns stabil och klarar av att vara ensam kan hon erbjudas eget boende. Om socialarbetarna 

bedömer att en kvinna befinner sig i en situation där hon är psykisk instabil och inte kapabel 

att klara sig själv placeras hon i ett boende där det finns personal dygnet runt.  

Regeringens proposition (2006) nämner skyddat boende på liknande sätt, tyngden ligger på att 

det finns olika typer av boenden som är anpassande efter vilken situation de hjälpsökande 

kvinnorna befinner sig i. När kvinnorna inte längre behöver skydd är de tvungna att flytta från 

det skyddade boendet. Kvinnorna blir ofta bostadslösa vilket är ett stort problem för 

socialtjänsten, de kan inte erbjuda kvinnorna något annat hem. De kvinnor som inte har något 

boende omfattas av ”tak-över-huvud-garantin” vilket innebär att socialtjänsten kan bevilja ett 

boende. Informanterna på socialkontoret i Stockholm beskrev följande under intervjun:  

”De flesta av kvinnorna behöver endast tak över huvudet, bara någonstans att övernatta. 

Vi kan erbjuda ett boende som är ett slags hotell och detta är inget bra boende men 

erbjuds istället för att kvinnan ska bo ute på gatan.”
4
 

”Tak-över-huvudet-garantin” som socialarbetarna nämnde är något som också tas upp i 

regeringens proposition (2006). Detta innebär att kvinnorna kan erbjudas ett tillfälligt boende 

i akuta fall när de inte hittar någon ledig lägenhet just då. Vi uppfattade under intervjun att det 

alltid finns en lösning på bostadsbristen även om det inte finns lägenheter. I både regeringens 

proposition och i intervjuerna läggs stort fokus på boendet vilket ger intrycket av att denna 

åtgärd är en av de allra viktigaste av socialtjänstens insatser. 

Informanterna på socialkontoret i Stockholm berättade mer detaljerat om skyddat boende och 

vanligt boende eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter att erbjuda. De berättade också att 

det är ett stort problem att hitta lägenheter till kvinnorna på grund av allmän brist på bostäder. 

Socialarbetarna kan hjälpa kvinnorna att få en lägenhet genom att ta kontakt med 

utredningsenheten och de ansvariga för ekonomiskt bistånd. Dessa i sin tur skickar en remiss 

till kommunens kontaktskö samt till bostadsförmedlingen för att de utsatta kvinnorna ska 

kunna gå före i kön. Citatet nedan visar på denna problematik: 

”Vi kan ta kontakt med utredningsenheten som är den sista utvägen för kvinnan om hon inte kan 

skaffa sig en egen bostad, på grund av att hon har betalningsanmärkningar, saknar jobb, talar 

bristfällig svenska eller har varit mer än ett år på kvinnojouren.”
5
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På socialkontoret i Botkyrka arbetar man också med att hjälpa kvinnor med 

förtursansökningar till bostad. Det krävs dock starka skäl för att kunna få en sådan 

förtursansökan, exempelvis kan det handla om att kvinnan blivit utsatt för grovt våld och 

behöver skydd eftersom mannen är ett hot för henne. Om dessa hot saknas kan inte 

socialarbetarna hjälpa henne med förtursansökan. Med detta kan man säga att socialkontoret i 

Stockholm och Botkyrka har olika krav för att hjälpa kvinnor med förtursansökning. Det 

verkar krävas starkare skäl i Botkyrka för att få hjälp.  

Informanterna i både Stockholm och Botkyrka berättade att förutom skyddat boende kan 

kvinnor även få en skyddad identitet. Detta sker genom att socialtjänsten tar kontakt med 

Skatteverket och ansöker om att denna person behöver skyddad identitet. Skyddad identitet 

innebär att man har skyddade personuppgifter genom sekretessmarkering vilket betyder att 

personens uppgifter är under sekretess och inte får lämnas ut till någon. Processen för ändring 

av identitet går ut på att man får fingerande personuppgifter vilket består av ett nytt namn och 

personnummer (Socialstyrelsen 2009).  

8.2.2 Rådgivning och stödsamtal 

Socialarbetarna på socialkontoret i Stockholm berättade att de kan erbjuda kvinnor som söker 

hjälp bland annat stödsamtal, och där de försöker jobba MI-inspirerat. Med MI menar 

informanterna följande:  

”Vi jobbar MI-inspirerat, MI står för motiverande samtal. Det är en personcentrerad och 

guidande metod för kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens 

egen motivation till förändring och det är ett sätt att ställa frågor, ett förhållningssätt. Vi 

erbjuder också information om hemsidor som arbetar med dessa frågor.”
6
 

När det gäller socialkontoret i Botkyrka nämnde socialarbetarna inget speciellt arbetssätt som 

de använder under deras rådgivning och stödsamtal. Både informanterna i Stockholm och i 

Botkyrka berättade att under rådgivning ger man till exempel information om hur en eventuell 

rättegång kan gå till, hur en skilsmässa går till, eller andra möjliga vägar kvinnorna kan ta.  

Under rådgivningen och stödsamtalen gör man på socialkontoret i Stockholm en 

säkerhetsplanering tillsammans med kvinnorna. Där får de till exempel råd om vad de ska 

göra om de blir utsatta för våld igen och vilka risker som finns i den specifika 

situationen. Ett exempel som informanterna i Botkyrka tog upp är att riskerna kan variera 

beroende på om kvinnor väljer att återvända eller lämna männen. Om kvinnor väljer att 
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återvända till männen ska de upplysas om hur de ska bete sig ifall de blir utsatta för våld igen, 

med andra ord följer socialtjänsten socialstyrelsens rekommendationer. Enligt 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial (2009) ska socialarbetarna göra en säkerhetsplanering, 

som är en huvudsaklig insats. Man gör även en handlingsplan när kvinnor kommer till 

socialtjänsten. Därefter väljer socialtjänsten vilka insatser som ska erbjudas och vilka som är 

lämpligast (Socialstyrelsen 2009:8). Vidare nämner socialkontoret i Stockholm att kvinnorna 

kan komma på bedömningssamtal där man utifrån detta avgör vilka beslut som ska tas och 

vilka insatser som ska erbjudas. Efter bedömningssamtalet görs det en utredning kring den 

sociala situationen exempelvis boende och arbete. Slutligen gör man en grundlig utredning av 

våldet.  

På socialkontoret i Stockholm kan processen se ut enligt följande: 

Bedömningssamtal   Utredning Våldsutredning 

När man arbetar med våldsutredning delar man in våldet i olika kategorier, som framgår av 

citatet nedan: 

”Vi delar oftast upp våldet i olika typer av våldskategorier. Dessa olika typer av våld 

kallas för fysiskt våld, psykiskt våld, materiellt våld, sexuellt våld och ekonomiskt våld.”
7
 

Efter att man kategoriserat våldet, enligt ovan, kan socialarbetarna ta beslut om vilka insatser 

som passar den aktuella kvinnans situation. I stort sett rör det sig om samma kategorier som 

Kastling (2010) hänvisar till. Socialarbetarna på socialkontoret i Stockholm nämnde 

ytterligare en kategori, ekonomiskt våld. Ekonomiskt våld innebär antingen att mannen tar 

pengar från kvinnan eller att han inte ger henne pengar. Socialstyrelsen delar också in våldet i 

olika typer av kategorier. Dessa är ekonomiskt kontroll, fysisk och psykisk våld, isolering av 

kvinnan och skadegörelse (Socialstyrelsens 2009). Här kan vi finna likheter mellan hur 

begreppet våld definieras, det vill säga innebörden av begreppet våld förklaras i grunden på 

samma sätt.    

Informanterna i Botkyrka berättade att under rådgivningen informerar man kvinnan om vilka 

myndigheter hon kan behöva komma i kontakt med. Det kan tillexempel röra sig om juridisk 

rådgivning, information om socialjouren, polisen och om andra praktiska saker som dyker 

upp. På liknande sätt går även rådgivningen till i Stockholm, där informanterna även berättade 
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att det är viktigt att stödjade hjälpsökande kvinnorna eftersom det i många fall är just stöd 

som de behöver.  

I de flesta fall kommer kvinnor till socialtjänsten för att få stödsamtal. Tillsammans med varje 

enskild kvinna bestämmer socialarbetarna vad man ska prata om under samtalet och hur man 

ska hantera den aktuella situationen. Socialtjänsten fungerar som en terapibehandling under 

stödsamtalen. Man försöker under stödsamtalet prata med kvinnan, lugna henne och stödja 

henne. Detta gör man genom att diskutera med kvinnan om olika teman som finns, berättade 

informanten i Stockholms socialkontor. Socialtjänsten i Botkyrka beskrev att de i sitt arbete 

träffar kvinnor för det mesta enskilt under stödsamtalen men det även finns gruppverksamhet. 

Informanterna i Botkyrka beskrev det på följande sätt: 

”Kvinnor som har gått hos socialtjänsten under en period och fått enskilt stöd kan träffa 

andra kvinnor som har varit i samma situation. Syftet med gruppen är att kvinnorna inte 

ska känna sig ensamma och veta att det finns andra som har samma problem.”
8
 

Under intervjun med socialarbetarna i Stockholm nämndes inget om stödsamtal i grupp vilket 

vi uppfattar som att de inte alls arbetar med gruppsamtal. Detta är den skillnad i deras arbete 

vi kunde urskilja. Trots att det finns en skillnad mellan socialarbetarnas arbete med stödsamtal 

och rådgivning kan man ändå tolka att budskapet och meningen med dessa insatser är 

detsamma men att de utförs på olika sätt.  

8.2.3 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är en insats som nämndes både i intervjun med socialkontoret i 

Stockholm och med Botkyrka. I Botkyrka får en del av kvinnorna ekonomiska problem när de 

väljer att lämna mannen. Detta kan hända med kvinnor som är arbetslösa och därmed inte har 

en egen inkomst. Socialtjänsten i Botkyrka kan erbjuda kvinnor ekonomisk hjälp för att de ska 

kunna klara vardagen och kunna försörja sig. På både socialkontoret i Stockholm och i 

Botkyrka beskrev socialarbetarna att de är skyldiga att ge ekonomisk hjälp till de kvinnor som 

är i behov av pengar i de fall de saknar jobb eller annan inkomst. Den ekonomiska hjälpen får 

de till dess att de hittar ett arbete och åter har möjlighet att försörja sig. Att socialtjänsten ska 

erbjuda ekonomiskt bistånd till kvinnor är helt i enlighet med regeringens proposition (2006). 

Där framgår det att när en kvinna hamnar i en situation där hon får ekonomiska problem blir 

socialtjänsten skyldig att hjälpa henne ur situationen (regeringens prop. 2006/07:38).  

                                                           
8
Intervju med socialsekreterare i Botkyrka (2012-11-21) 



 
24 

8.2.4 Socialtjänstens samarbete 

Under vårt möte med socialkontoret i Stockholm och Botkyrka upplyste socialarbetarna att 

samarbete med olika myndigheter och organisationer kan ses som ytterligare en insats som de 

ständigt arbetar med. Informanten i Stockholm beskrev samarbetet på följande sätt: 

”Vi anser att samarbete med andra myndigheter och organisationer är en viktig kärna i 

vårt arbete, utan samarbete kan vi inte slutföra ett ärende på bra sätt eftersom vi ständigt 

är i behov av andra myndigheter.”
9
 

Samarbetet med polisen är något som påpekades i intervjuerna med både socialkontoret i 

Stockholm och i Botkyrka. Samarbetet med polisen kan se olika ut. Polisen kan komma med 

en kvinna till socialtjänsten om hon har varit i bråk med mannen. Samarbetet sker mestadels 

när socialkontoret ska göra en riskhantering. Med riskhantering menas att socialtjänsten gör 

en utredning kring vilka risker som finns till exempel om mannen släpps efter att ha varit 

häktad. Enligt regeringens proposition (2006) ska socialtjänsten hjälpa till i de fall en kvinna 

inte vågar ta kontakt med polisen, vilket visar ett tydligt tecken på att samarbetet mellan polis 

och socialtjänst sker i båda riktningar. Polisen är en viktig aktör som är till stor hjälp för 

socialtjänsten eftersom socialtjänsten i sitt arbete handskas med brottsfrågor som kan röra 

olika ärenden.  

Det finns även ett samarbete med socialjouren, kvinnojouren, brottsjouren, barnenheten, 

familjerätten, brottsofferjouren, migrationsverket, missbruksorganisationer och andra 

organisationer som arbetar med våld mot kvinnor. Allt för att kunna erbjuda utsatta kvinnor 

rätt stöd och hjälp, påstod informanterna i både Stockholm och Botkyrka. Samarbetet är inte 

enbart mellan dessa olika myndigheter som nämnts, utan socialtjänsten i Botkyrka nämnde att 

de även samarbetar med andra socialtjänster som arbetar med kvinnofrid i de olika 

stadsdelarna. Informanterna i Botkyrka beskrev följande: 

”När olika socialtjänster träffas och diskuterar med varandra kan det vara positivt 

eftersom vi resonerar kring viktiga ämnen som handlar om vårt arbete. På så sätt får vi 

även mer erfarenhet av hur andra socialtjänsterna hanterar olika situationer.”
10

 

Vikten av samarbetete tas upp i tidigare forskning, bland annat anser Lundberg och 

Andersson (2000) att samarbete med andra organisationer, verksamheter och myndigheter är 

viktigt. Främst lägger de tyngden på samarbete med kvinnojourer och socialjourer. När en 

kvinna blir utsatt för våld kan hennes hälsa påverkas negativt, vilket innebär att det är viktigt 
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att socialarbetarna även samarbetar med hälso- och sjukvården menade informanterna på 

socialkontoret i Stockholm och i Botkyrka. Även regeringens proposition (2006) nämner 

vikten av samarbete med hälso- och sjukvård i de fall våldsbrott har skett. 

Om det finns ärenden som kan knytas till hedersrelaterat våld, vilket förekommer relativt ofta, 

samarbetar socialarbetarna i Botkyrka med organisationer som arbetar med heders frågor. 

Exempel på sådana organisationer är Systerjouren Somaya och Glöm aldrig Pela och Fadime. 

Informanterna i Botkyrka beskrev samarbetet på följande sätt:  

”Eftersom vi får in ganska många ärenden som vi förknippar med hedersrelaterat våld 

eller hot finns det ett starkt samarbete med organisationer som arbetar med hedersfrågor. 

De kan tipsa oss om hur vi kan hantera olika fall och ärenden.”
11

 

Lundberg och Andersson (2000) beskriver att det finns fall då organisationer som hanterar 

frågor om heder tar kontakt med socialtjänsten. Vi uppfattar det som att samarbetet är dubbel 

riktad och att kontakten mellan socialtjänst och hedersorganisationer kan ske på båda parters 

initiativ. 

Gulick (1937) tar också upp i sin teori om organisationsstruktur att det är viktigt med 

samarbete i organisationer, just för att dessa ska kunna utvecklas och uppnå sina mål. Med det 

vill Gulick påvisa att samarbete är något positivt som krävs i varje organisation (Gulick & 

Urwick 1937:60). De intervjuade socialarbetarna nämner att samarbete mellan organisationer 

och verksamheter är centralt för att de ska kunna hjälpa alla sina klienter. Vi uppfattade under 

båda intervjuerna att det krävs ett väldigt brett samarbete mellan många olika verksamheter 

och organisationer för att kunna erbjuda behövande människor rätt hjälp. 

8.3 Insatserna vid hedersrelaterat våld och våld i nära relation 

Socialarbetarna i Stockholm och Botkyrka nämner att det finns en skillnad mellan hur man 

ska hantera våld i en nära relation jämfört med hedersrelaterat våld, men stödet till utsatta 

kvinnor är detsamma i båda fallen. Socialarbetaren i Stockholm berättade följande om 

hedersrelaterade ärenden: 

”Vi måste kartlägga nätverket mer grundligt när det gäller fall som kan kopplas till 

hedersrelaterat våld eftersom det är oftast flera personer som är inblandade och planerar 
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våldet och därför har vi många saker att tänka på innan vi kan göra bedömning om vilken 

insats som passar.”
12

 

Citatet ovan påminner om Rita Olovsons (2011) beskrivning av hedersrelaterat våld. Hon 

beskriver att det är flera personer i släkten som är inblandade när våldet mot en kvinna 

planeras, därför ser vi ett mönster i intervjun och beskrivningen som Olovson gör. Det krävs 

en mer noggrann och mer utförliggranskning av hedersrelaterade ärenden för att erbjuda rätt 

insatser vilket också påpekas i Andersson & Lundberg (2000).  

Enligt informanterna i Botkyrka tar de hedersrelaterade ärendena längre tid att slutföra 

jämfört med övriga socialärenden. De förklarade det på följande sätt: 

”Det blir oftast svårt för de tjejer som blir utsatta för hedersrelaterat våld att bryta 

kontakten helt med sin familj. Det blir svårt att gå tillbaka och ändra hela familjens sätt 

att tänka och flickorna måste fatta svåra beslut vilket inte alla klarar av men en del gör 

det. Därför kan det ta längre tid.”
13

 

Socialarbetaren i Botkyrka berättade att det är fler hedersrelaterade ärenden som blir utan 

åtgärd. Orsaken till detta är att kvinnorna ångrar sin kontakt med socialtjänsten, och inte 

längre vill samarbeta. Om pressen blir för stor på dessa kvinnor väljer många av dem att gå 

tillbaka till familjen igen, berättade socialarbetaren i Botkyrka. En annan orsak är att kvinnor 

flyttar tillbaka eftersom de inte vågar lämna sin familj på grund av rädsla att gå emot 

familjens vilja och förstöra familjens heder (Olovson 2011:35). Trots att ärenden läggs ner 

kan socialtjänsten erbjuda sin hjälp. Socialkontoret i Botkyrka förklarade hur det kan se när 

ett ärende läggs ner, som framgår av citatet nedan: 

”De flickor som väljer att gå tillbaka till familjen har ständigt kontakt med socialtjänsten 

där de kan komma på stödsamtal varannan vecka.”
14

 

Även om ärendet läggs ner fortsätter socialarbetarna att ha kontakt med den våldsutsatta 

kvinnan. Sammanfattningsvis kan man säga att socialarbetarna inte vill bryta kontakten 

med kvinnan helt för att hon ska känna sig tryggare och veta att det finns någon hon kan 

vända sig till. 

De kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och inte vill återvända till familjen 

erbjuder socialtjänsten i vissa fall ändrad identitet, vilket innebär fingerade uppgifter där 

man byter ut för- och efternamn, personnummer, ibland även flytt till annan stad, 
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beskrev informanterna på socialkontoret i Stockholm. Att få fingerade personuppgifter 

sker inte lika ofta i vanliga ärenden som i hedersrelaterade, i vanliga ärenden är det 

oftast skyddad identitet som erbjuds, berättade informanterna på socialkontoret i 

Botkyrka. 

Under intervjuerna med informanterna på socialkontoren i Stockholm och Botkyrka fann vi 

ett mönster i deras arbetssätt. Likheterna som vi fann är att de erbjuder samma hjälp och stöd 

till alla kvinnor men extra skydd till de kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld. Utifrån 

rapporten av Andersson och Lundberg (2000) och våra empiriska resultat kan vi konstatera att 

en skillnad mellan hanteringen av hedersrelaterat våld och våld i nära relation existerar. 

Skillnaden i hanteringen handlar främst om vilka organisationer som involveras i ärendet och 

om extra skydd ska erbjudas (Andersson & Lundberg 2000).  

Utifrån det vi har fått ta del av verkar det inte behövas göras någon direkt uppdelning mellan 

våld i nära relationer och hedersrelaterade brott eftersom insatserna och arbetssättet inte 

verkar skilja så mycket åt. Det extra stödet verkar nästan enbart behövas när det är flera nära 

familjemedlemmar som utgör ”hotet”.  

8.4 Orsaker till mäns våld i socialtjänstens ärenden 

Att en man utövar våld mot en kvinna kan förklaras utifrån olika perspektiv och teorier. 

Under intervjuerna med socialkontoren i Stockholm och Botkyrka beskrev socialarbetarna att 

det finns olika orsaker som ligger bakom mäns våld mot kvinnor i de ärenden som kommer in 

till dem.  

Informanterna i Stockholm förklarade bakomliggande orsakerna på följande sätt:  

”Vi tycker att det kan vara olika orsaker som arbetslöshet men även mycket andra 

problem som alkohol, psykisk ohälsa.”
15

 

Informanterna i Botkyrka beskrev orsakerna bakom mäns våld på liknande sätt: 

”Vi kan få in många ärenden som ser väldigt olika ut men en faktor som upprepas i 

många ärenden är alkoholen inblandad. Det kan i många fall vara att mannen innan han 

druckit redan har en irritation i relationen och påbörjat något som efter alkoholen leder till 

våld.”
16
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Det vi uppfattade utifrån båda intervjuerna är att alkohol kan vara en bakomliggande orsak 

eftersom det återkom flera gånger under intervjuerna.  

En annan orsak som upprepades i både Stockholm och Botkyrka är att mäns våld handlar 

väldigt mycket om makt, maktposition och mansdominans i hemmet. Att mannen känner att 

han håller på att förlora makten och därför begår våld mot kvinnan. Detta överensstämmer 

även med teorin om maktpositioner som talar om makt där mannen genom att utsätta kvinnan 

för våld försöker visa att han har makten och kontrollen över henne (Sellin 1938:79). Detta 

kopplar vi också till teorin om marginalisering där det tydliggörs att maktlöshet och dålig 

ekonomi kan påverka män på ett negativt sätt (Nilsson & Flyghed 2004:40). Om man i ett 

samhälle hamnar utanför statens skyddsnät får man betydligt sämre levnadsvillkor i och med 

att såväl ekonomi som hälsa försämras (Nilsson & Flyghed 2004:40).  

Socialarbetarna i Stockholm berättade att ekonomin och hälsan har en betydande roll för 

männens våldsamhet men även att den sociala strukturen kan påverka. Med sociala strukturer 

menade socialarbetarna att exempelvis arbetslöshet kan vara en av orsakerna bakom mäns 

våld. Socialarbetarna i Stockholm gav oss ett exempel på hur arbetslösheten och ekonomin 

kan påverka män att bete sig våldsamt när de hamnar utanför den sociala strukturen och vill 

hävda sin maktposition i hemmet.  

”Om mannen var arbetslös och kvinnan har fått ett jobb kan det leda till att detta inte 

stämmer överens med mannens uppfattningar och värderingar om hur det ska vara och 

han känner att han inte uppfyller kraven som finns i samhället.”
17

 

Mannen kan genom sin arbetslöshet känna sig underordnad kvinnan, vilket påverkar honom 

negativt och genom våld försöker han återställa sin makt i hemmet. Maktpositioner som Sellin 

tar upp (1938) innebär att makten i samhället påverkar våldet och eftersom mannen har en 

annan syn på hur samhället ska vara påverkas han negativt när det sker en förändring i 

samhället. Det strider mot hans värderingar när kvinnan arbetar och mannen är arbetslös 

(Sellin 1938:79).  

Dessa förklaringar sammanfaller även med Durkheims teori om den sociala strukturen. 

Samhällets krav, normer och regler är en av de främsta orsakerna som påverkar människors 

beteende, eftersom det tvingar oss att anpassa oss till samhällsmönstret (Durkheim 1978:20). 

Durkheim menar även att individer kan känna sig underordnade om de inte kan uppfylla 

samhällets krav (Durkheim 1978:21). Eftersom ett av samhällets krav är att män ska arbeta, 
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kan det tolkas att de män som är arbetslösa inte uppfyller samhällets krav, vilket leder till att 

de känner sig utanför och därmed påverkas negativt av detta. Sociologen Durkheim anser att 

alla individer som lever i samhället är underordnade den materiella samhällsstrukturen som 

finns i samhället och som kan påverka våra beteenden, handlingar och formar oss som 

personer (Durkheim 1978:22–23). På så sätt kan män känna sig underordnade och därmed 

ändra beteende och bli våldsamma. 

En gemensam faktor i många av ärendena som socialtjänsten handlägger, enligt informanterna 

på socialkontoret i Stockholm och Botkyrka, är män med psykiska problem. Socialtjänsten i 

Botkyrka tydliggör att det även kan vara mannens barndom som påverkat honom psykiskt. De 

uttryckte följande:  

”I många fall kan det vara att mannen när han varit liten själv blivit utsatt för våld, eller 

att han har varit med i krig som påverkat hans psykiska hälsa negativt, den här orsaken är 

en av de som förekommer ganska ofta hos oss.”
18

 

Citatet ovan kopplar vi till självkontrollteorin som beskriver att det kan handla om att 

människor under tidiga år har utsatts för något negativt eller vuxit upp i en dålig miljö, som 

senare i livet påverkar dem som individer (Gottfredson & Hirschi 1990:88). I intervjun 

beskrev socialarbetarna i Stockholm att det i hedersrelaterade ärenden också kan finnas olika 

bakomliggande orsaker till mäns våld. Våld kan i dessa ärenden handla om kulturkrock och 

leda till att kvinnor blir utestängda från samhället. Informanterna i Stockholm berättade att: 

”Detta kan handla om att man är van vid ett sätt att leva som inte stämmer överens med 

de rättigheter som finns i Sverige. Där sker då en form av kulturkrock för mannen och 

kvinnan blir offret där hon oftast blir utestängd från samhället.”
19

 

I både Stockholm och Botkyrka beskrev socialarbetarna att personer som inte kommer in i det 

svenska samhället, inte får jobb eller hittar en bostad kan få det väldigt svårt.  

Det blir en påfrestning på relationen som kanske ibland kan leda till våld. Det kan även handla 

om sociala strukturer. Det kan även finnas fall där män blir påverkade av andra människor i 

sin närhet att begå våld beskrev informanterna i Stockholm. Dessa orsaker förstås utifrån 

självkontrollsteorin som betonar att människor med låg självkontroll kan bli påverkade av 

omgivningen som exempelvis släktingar som sätter press på männen eller påverkar dem. Det 

våld som sker inom kategorin hedersrelaterat våld kan ofta relateras till kulturkrock. Med det 
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avses att hedersrelaterat våld är något som uppstår på grund av kulturkrock och den 

underordnade syn man har på kvinnans position i samhället beskrev informanterna i Botkyrka.  

Kulturkonfliktteorin menar att det i samhället ofta finns individer som tvingas leva i två olika 

kulturer, vilket för dessa individer kan leda till kulturkrock. Med det menas att normer som 

finns i deras ena kultur inte stämmer överens med regler i den andra kulturen. Exempelvis att 

kvinnomisshandel inte ses som något allvarligt brott i en kultur medan det i andra kulturer kan 

vara ett brott som kan leda till straff (Sellin 1938:78). Det är denna typ av kulturkrock som 

oftast leder till hedersrelaterat våld. Kulturkonfliktteorin överensstämmer med det 

socialarbetarna under intervjuerna påpekade. Informanterna menade att orsakerna bakom 

hedersrelaterat våld kan bero på att man är van att leva på ett specifikt sätt som inte stämmer 

överens med levnadssättet i Sverige. En annan viktig orsak som informanterna på 

socialkontoret i Stockholm nämnde är att om mannen inte integreras i det svenska samhället, 

genom att hitta jobb eller bostad, kan det bli en påfrestning i relationen som i sin tur kan leda 

till våld. 

8.5 Socialtjänstens arbetssätt i framtiden 

Socialarbetarna i båda intervjuerna anser att det finns viktiga åtgärder som bör utföras för att 

våld mot kvinnor inte ska öka i framtiden. Informanterna på socialkontoret i Stockholm 

formulerade det på följande sätt under intervjun:  

”För att våldet inte ska öka i framtiden måste vi då arbeta mer genom att informera alla 

om att vi erbjuder hjälp och stöd på olika sätt. Detta kommer vi göra genom att gå ut på 

olika platser och dela ut broschyrer.”
20

 

Citatet ovan belyser tydligt att socialtjänsten behöver gå ut mer till allmänheten för att sprida 

information om sitt arbete. Informanterna i Stockholm nämnde att man måste nå ut till 

kvinnor mer genom att vara med i tidningar, gå ut på internet, och vara synliga på olika ställen 

som tvättstugor och förskolor.  

Genom att befinna sig på olika ställen och informera kvinnor kan man göra dem medvetna om 

att det finns hjälp och stöd att få. Det framhålls även i propositionen från regeringen (2006) att 

man ska sprida information på olika platser där kvinnor befinner sig, bland annat på olika 

arbetsplatser (regeringens prop. 2006/07:38). Informanterna på socialkontoret i Botkyrka 

nämnde att man i framtiden bör arbeta mer mot kvinnor med invandrarbakgrund, eftersom en 
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del av de invandrade kvinnorna har stora brister i svenska språket, vilket leder till att de inte 

är medvetna om sina rättigheter och inte heller har någon kunskap om det svenska samhället. 

Det framhålls även i regeringspropositionen (2006) att man bör sträva efter att hjälpa 

invandrarkvinnor och därmed försöka motverka hedersrelaterat våld i framtiden. 

Socialtjänsten i Botkyrkauttryckte att de ansåg att man behöver arbeta mer med männen som 

utövar våld eftersom männen är den ena parten. Detta menade även informanterna i 

Stockholm som uttryckte det på följande sätt:  

”Vi ska informera inte bara kvinnor utan även män, eftersom det är männen som oftast 

slår kvinnan och behöver informeras att han också kan få hjälp hos socialtjänsten, 

eftersom vi arbetar med få män.”
21

 

Genom rådgivning och stödsamtal ska socialarbetarna i framtiden försöka arbeta mer med 

mannen och få de att inse sina fel och misstag för att undvika våld i fortsättningen 

(regeringens prop. 2006/07:38). Detta kan knytas till Gulicks teori om organisationsstuktur 

som framhåller att hjälp ska ges till alla individer, så att de kan uppnå sina mål, när de själva 

inte kan klara av det (Gulick & Urwick 1937:60). Därför arbetar socialtjänsten även med män 

för att minska våldet och erbjuda dem behandling för att de ska komma ut ur sina situationer. 

Genom att i framtiden ge råd och stöd till män, följer socialarbetarna de punkter som finns i 

organisationsstrukturteorin om att hjälpa individen när han/hon inte kan lösa sina egna 

problem.  

Det finns många delar i socialtjänstens arbete som måste förbättras i framtiden ansåg 

informanterna på socialkontoret i Stockholm. De menade att man i framtiden måste arbeta 

med ungdomar och barn, för att de redan under tidiga år ska veta om sina och andras 

rättigheter. Detta genom att till exempel hålla föreläsningar på olika skolor och gymnasium 

och undervisa om vilka rättigheter kvinnor och män har i Sverige. Socialarbetarna på 

socialkontoret i Botkyrka kommer att informera ungdomarna om att människor är lika värda, 

att man inte får skada en annan person och vilka påföljder det kan få. Till unga kvinnor ska 

man ge information om att de har rätt och kan få hjälp och stöd från socialtjänsten om de blir 

utsatta för våld. Informanterna i Botkyrka påpekade: 

”Vi ska arbeta mer med ungdomar eftersom som tonåring formas man mest. På så sätt ska 

vi försöka minska mäns syn på kvinnan redan tidigt eftersom det i framtiden kan blir 

svårare att ändra om man inte börjar i tidigt ålder.”
22

 

                                                           
21

Intervju med socialsekreterare i Botkyrka (2012-11-21) 



 
32 

Det är viktigt att lägga särskild vikt på unga män för att göra dem medvetna om vilka 

rättigheter kvinnor har i svenska samhället menar informanterna i Botkyrka. Inte i någon av 

rapporterna som vi har läst, hittar vi någonting om hur framtida arbete med ungdomar bör se 

ut. Att det inte nämns något om arbetet mot ungdomar tror vi beror på att detta är ett relativt 

nytt tankesätt.  

Vidare nämnde informanterna på socialkontoret i Botkyrka att de i framtiden vill utveckla sitt 

samarbete med polisen eftersom det idag inte är så starkt. Detta kommer att förbättra deras 

arbete med kvinnor och fallutredningar. Citatet nedan belyser denna problematik:  

”Vi kommer att satsa mer på att samarbeta med polisen eftersom det är en viktig del i vårt arbete 

och vi ständigt behöver ha kontakt med dem.”
23

 

Vi uppfattade att socialkontoret i Stockholm redan har ett gott samarbete med polisen och att 

de därför inte behöver fokusera ytterligare på att stärka denna relation. Informanterna i 

Stockholm nämnde att de behöver mer ekonomiska resurser för att deras arbete ska utvecklas 

i framtiden och för att kunna erbjuda fler kvinnor exempelvis skyddat boende. Det stämmer 

väl med regeringens proposition där det står att kommunerna kommer att få de medel som 

behövs för att utveckla socialtjänstens arbete med kvinnor (regeringens prop. 2006/07:38). 
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9. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialtjänsten arbetar med kvinnor som utsätts 

för våld.  

Vi har kommit fram till, att det är olika typer av insatser som erbjuds och att dessa varierar 

mellan socialkontoren. Till exempel erbjuder socialkontoret i Stockholm såväl rådgivning 

som stödsamtal och arbetar med insatser som skyddat boende, ekonomiskt bistånd och 

skyddad identitet medan socialkontoret i Botkyrka endast erbjuder kvinnor rådgivning och 

stödsamtal. Socialkontoren har samma ansvar och skyldighet, men trots skillnader i arbetsätt 

och insatser ser vi ett gemensamt mönster i deras arbete. Vi kan dock dra slutsatsen att olika 

socialkontor är olika organiserade beroende på de insatser de erbjuder.  

Då fler av intervjusvaren var identiska mellan socialkontoret i Stockholm och Botkyrka, 

kunde vi finna många likheter mellan socialarbetarnas arbetsuppgifter och insatser. Det man 

kan konstatera är att en stor del av de kvinnor som söker stöd och hjälp hos socialtjänsten får 

det stöd de behöver. Informanterna gav oss även intrycket av att de är engagerade i sitt arbete 

och försöker på bästa sätt hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. 

En annan fråga vi skulle besvara var huruvida insatserna gällande hedersrelaterat våld och 

våld i nära relationer skiljer sig åt. Informanterna i Stockholm och Botkyrka påpekade att de 

arbetar lite olika med ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. 

I princip är stödet och hjälpen till alla utsatta kvinnor detsamma, men att det vid 

hedersrelaterat våld krävs en djupare kartläggning. Orsaken till detta är att det vid 

hedersrelaterade ärenden ofta är fler personer inblandade jämfört med våld i nära relation. Det 

krävs även en annan typ av skyddsbehov för dessa kvinnor.  

De bakomliggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor i ärenden som kommit in till 

socialtjänsten är varierande. Det samband som vi kan se från båda intervjuerna är att det oftast 

handlar om maktpositioner i hemmet. Det är mannens dominans- och kontrollbehov som gör 

att han utövar våld eftersom han till varje pris vill bevara makten över kvinnan. I de ärenden 

som kommit in till socialtjänsten kan det också handla om alkohol, psykisk sjukdom, 

mannens barndom och bakgrund. 

Socialarbetarna berättade vilka insatser socialkontoren planerar att arbeta med för att 

motverka våldet i framtiden. Trots att de gav en differentierad beskrivning av sitt arbete, var 

syftet ändå i grund och botten detsamma. Socialarbetarna kommer att inrikta sig mer på att gå 
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ut och informera kvinnor om de insatser som kan erbjudas och vilka rättigheter kvinnor har i 

det svenska samhället. Socialarbetarna nämnde också, att de i framtiden kommer att föreläsa 

oftare i skolor och gymnasier för att informera ungdomar om vilka rättigheter individen har 

för att få hjälp. Man bör även utöka sitt arbetsområde till att även nå ut till de män som utövar 

våldet och de barn som indirekt blir involverade då våld förekommer i familjen. 

9.1 Förslag till framtida forskning 

Vi har i vår studie endast fokuserat på socialarbetarens arbetssätt och insatser för våldsutsatta 

kvinnor och begränsat oss endast till två socialkontor. Under vårt uppsatsskrivande funderade 

vi mycket på om insatserna verkligen fungerar och ifall kvinnorna är nöjda med det som 

erbjuds av socialtjänsten. Vi fick då idéer som skulle kunna leda till vidare forskning, 

nämligen att studera socialtjänstens arbete och insatser utifrån de våldsutsatta kvinnornas 

perspektiv, samt om det stöd som socialtjänsten beskriver i sitt arbete med våldsutsatta 

kvinnor är tillräckligt? Vi menar, att man kanske kommer fram till ett annat resultat om man 

utgår från kvinnornas synvinkel.  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har ni arbetat med frågor om våld mot kvinnor, och med utsatta kvinnor? 

 

2. Har ni många anställda som jobbar med dessa frågor? 

 

3. Är det många kvinnor som blir utsatta för våld som tar kontakt med er? 

 

4. Vilka typer av hjälp söker dessa kvinnor hos er? 

 

5. Vilken typ av hjälp erbjuder ni kvinnor? 

 

6. Samarbetar ni med några andra organisationer eller verksamheter? 

 

7. Hur ser ni på våld i nära relation och hedersrelaterat våld? 

 

8. Är det fler ensamstående kvinnor som söker till er eller är det kvinnor med familj och 

barn? 

 

9. Hur kan en våldsutsatt kvinnas situation se ut när hon kommer till er? 

 

10. Vilka orsaker ligger bakom mäns våld mot kvinnor i nära relation och hedersrelaterat 

våld i ärenden som kommer in till er? 

 

11. Hur många anställda och frivilliga har ni som arbetar med denna fråga? Vad har ni för 

olika roller/arbetsuppgifter? 

 

12.  Hur arbetar ni? Vad har ni för tjänster att erbjuda utsatta kvinnor? Vilken hjälp kan ni 

bistå med?  

 

13. Ungefär hur många kvinnor söker hjälp hos er och är det många som ni inte kan 

hjälpa?  

 

14.  Finns det ärenden där kulturkrock påverkat våldet? 

 

15. Kan samhället påverka männen att begå våld mot kvinnan? 

 

16. Finns det någon bild av vilka män det är som begår detta brott? 

 

17. Vilka lösningar finns det för att våldet inte ska öka i framtiden? 

 

18. Finns det samband mellan samhällets struktur och männens våld mot kvinnor? 

 

19. Finns det någon skillnad mellan vanligt våld och hedersrelaterat våld enligt 

socialtjänsten? Hur ser ni på dessa två olika typer av våld?  
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20.  Finns det någon skillnad i ert arbete med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation och hedersrelaterat våld? 


