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Sammanfattning 

Föreliggande studie presenterar hur undersökande och jämförande av vilken kunskap som 

polis och socialarbetare anser sig behöva för att kunna utföra ett effektivt och professionellt 

arbete med mäns våld mot kvinnor. För att kunna göra detta genomfördes sex 

semistrukturerade intervjuer med poliser och socialsekreterare som dagligen i någon 

utsträckning kommer i kontakt med eller arbetar med våldsutsatta kvinnor. De 

semistrukturerade intervjuerna utformades utifrån begreppen tyst kunskap, praktisk kunskap, 

teoretisk kunskap och kompetens. Resultatet visar att den tysta kunskapen beskrivs som en 

magkänsla som bedöms vara ytterst relevant i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Vidare visar 

resultatet på att den praktiska kunskapen för socialtjänsten består i att kunna vägleda den 

våldsutsatta kvinnan medan poliserna lägger större vikt vid utredningsförmåga. Praktisk 

kunskap beskrivs också som erfarenhetsbaserad kunskap. Resultatet visar också på att 

teoretisk kunskap är starkt kopplad till utbildning samt kunskap om normaliseringsprocessen. 

Slutligen visar resultatet att kompetens är en form av lyhördhet och självuppfattning som en 

yrkesverksam bör ha genom att känna till sina egna begränsningar. Slutsatserna av studiens 

resultat vittnar om att vidare forskning på arbetsmetoder inom området behövs för att få en 

mer integrerad och gemensam kunskapsbas. 

 

Nyckelord. Mäns våld mot kvinnor, kunskap, kompetens, normaliseringsprocessen 
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Abstract 

The following study presents an examination and comparison on what form of knowledge 

police and social workers consider necessary to be able to perform an effective and 

professional job regarding men’s violence against women. To enable this, six semi structured 

interviews were conducted with police officers and social workers who in their line of work 

encounter women who has been exposed to violence. The semi structured interviews were 

constructed using the following concepts; quiet knowledge, practical knowledge, theoretical 

knowledge and competence. The results show that quiet knowledge is described as a form of 

gut-feeling that is considered to be of great relevance when working with women who have 

been exposed to violence. The results further show that for social workers, the practical 

knowledge consists of the ability to guide the woman, while the practical knowledge for the 

police is more of an investigative ability. Practical knowledge is also described as experience 

based knowledge. The results show how theoretical knowledge is strongly connected to 

education and knowledge about the normalization process. Lastly, the results show how the 

concept of competence is described as a form of perceptiveness and comprehension of one’s 

self that a professional should demonstrate by being aware of one’s limitations. To conclude, 

the study’s result testify that further research concerning work methods in this area is needed 

to form a more integrated and common base of knowledge.  
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Inledning  
 

Mäns våld mot kvinnor är sedan 1993 erkänt som ett utbrett samhällsproblem, detta genom 

FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor som undertecknades av 

medlemsstaterna samma år (nck.uu.se, 2016). Det är även ett svenskt samhällsproblem som 

förekommer i alla åldrar, yrkesgrupper, klasser och bostadsområden (Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, 2016). På hemsidan för Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) står det att FN:s definition av mäns våld mot kvinnor omfattar alla former 

av våld som är könsrelaterat och som ger sexuella, fysiska eller psykiska skador. Det 

innefattar också hot om sådana handlingar, lidande för kvinnor, frihetsberövande med tvång 

eller godtycklighet både privat och offentligt.  

 

I en motion (2013/14:So249) skriven av Olofsson, Berg, Kakabaveh, Olsson, Berg, Ohly och 

Sydow Mölleby (V) till riksdagen framkom det att ett av målen för jämställdhetspolitiken är 

att avskaffa mäns våld mot kvinnor och att det övergripande ansvaret läggs på kommunerna. I 

denna motion betonades ansvaret för att arbeta med våldsutsatta i Socialtjänstlagen (5 kap. 11 

§ 2 st) genom att kvinnor som kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation 

på grund av att de har varit eller är utsatta för våld eller andra övergrepp, särskilt ska beaktas 

av socialnämnden.  

 

I samma motion (Olofsson m.fl., 2013) kritiserades den dåvarande regeringen för att sakna 

konkreta förslag på insatser och samordning, för brist på ambition att institutionalisera 

åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, för att sakna en feministisk förståelse av att våldet har 

en strukturell förankring samt för att gå i motsatt riktning mot tillgänglig kunskap inom 

området. Vidare i motionen kritiserades den dåvarande regeringens handlingsplan 

(2007/08:39), som var menad att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot 

kvinnor och våld i samkönade relationer. Den kritiserades för att brista i fokuserade 

förebyggande åtgärder gällande att förhindra män från att slå, samt för att ha bristande 

förankring i lagstiftning. Handlingsplanen kritiserades också för att sakna en samlad strategi 

för hur de insatser och tillfälliga projekt, som redan var igång på grund av handlingsplanen 

skulle kunna öka en samlad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt för förebyggande 

arbete gällande mäns våld mot kvinnor och för stödjande arbete i förhållande till utsatta. Trots 

att 98% av kommunerna uppgav att de kunde erbjuda stöd och skyddat boende för utsatta så 

var inte insatserna tillräckliga därför att kommunerna brast i systematisk uppföljning, 

inventering av antalet drabbade som hängde ihop med brist på kartläggning av behov och 

därmed också brister i resursfördelningar. Vidare brast kommunerna i planering som ledde till 

att frivilliga krafter klev in och tog över ansvaret för skydd av kvinnor. Bristerna i insatserna 

hos kommunerna berodde också på att socialtjänstens personal saknade tydliga rutiner och 

instruktioner för hur de skulle agera när en kvinna utsatts för våld eller om det fanns 

misstanke om att hon hade blivit utsatt. Slutligen menade motionärerna att det fanns ett stort 

behov av kompetensutveckling i många kommuner och att socialtjänsterna ofta saknade 

kunskap om samkönade relationer (Olofsson m.fl, 2013).  
 

Sverige är en av medlemsstaterna i FN som har ratificerat Deklarationen om avskaffande av 

mäns våld mot kvinnor och är därmed bundet att följa uppmaningarna att lagstifta för att 

förhindra mäns våld mot kvinnor, skapa handlingsplaner och utveckla förhållningssätt som 

ska syfta till att förbättra kvinnors livssituation (Brottsoffermyndigheten, 2016). Trots detta 

visar studier på att det idag uppstår problem med att skapa strategier för att implementera 

relevanta arbetsmetoder och att det saknas insyn i vad den kunskap som finns på området 

egentligen innehåller och baseras på (Denvall & Johansson, 2012). Tjänstemän på 
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regeringskansliet och politiker har haft svårigheter att komma fram till hur mäns våld mot 

kvinnor ska definieras och detta leder till konflikter gällande överenskommelser vid bildandet 

av begrepp, som i sin tur ger konsekvenser för hur problemområdet ska förstås och beskrivas 

(Holmberg, Enander & Lindgren, 2015). Många våldsutsatta kvinnor vill inte delta i 

polisutredningar och socialarbetare har kritiserats för att ha misslyckats med att ge stöd till 

kvinnorna. Kvinnornas uppfattning om socialtjänsten har en betydande roll på så sätt att 

kvinnor med erfarenhet av bristande stöd vid tidigare tillfällen, exempelvis i samband med 

rättsprocesser, tenderar att inte söka hjälp på nytt hos socialarbetare. Detsamma gäller vid de 

fall där de gör en polisanmälan, och i och med detta löper de också en större risk för att 

fortsätta utsättas för våld (Ekström, 2015). Sammantaget skapar dessa faktorer problem för 

uppfyllandet av det ansvar som kommunerna och staten har, det vill säga att bistå med stöd 

och hjälp till våldsutsatta kvinnor och att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor. 

Polisen och Socialtjänsten är två förvaltningsmyndigheter som i stor utsträckning kommer i 

kontakt med både våldsutsatta kvinnor, deras anhöriga och våldsutövare och som bär en del 

av det stora ansvaret för det förebyggande samt utredande arbetet. Mäns våld mot kvinnor är 

ett allvarligt samhällsproblem som skapar stort lidande för de drabbade kvinnorna och deras 

anhöriga (Ekström, 2015). Därför är det av stor vikt att försöka förstå vad insatserna ska 

baseras på och vad som är viktigt att känna till gällande mäns våld mot kvinnor samt vilken 

kunskap som redan existerar hos de yrkesverksamma och som är relevant att ta tillvara på.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att göra en kvalitativ studie där vi avser att undersöka och jämföra vilken kunskap 

som polis och socialarbetare anser sig behöva för att kunna utföra ett effektivt och 

professionellt arbete med mäns våld mot kvinnor. Syftet med studien har samtidigt varit att 

analysera vilka former av kunskap som de intervjuade har (teoretisk kunskap, tyst kunskap, 

praktisk kunskap). Studiens syften genererar följande frågeställningar: 

 

 Vilken kunskap anser informanterna vara relevant för att arbeta med mäns våld mot 

kvinnor? 

 Hur erhåller de denna kunskap? 

 Uppfattar informanterna att deras kunskaper inom problemområdet motsvarar den 

kunskap som de anser behövs? 

 

Centrala begrepp 
Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. I inledningen nämns att 

det är genom FNs definition av mäns våld mot kvinnor som svensk lagstiftning också vilar på; 

alla former av våld som är könsrelaterat och som ger sexuella, fysiska eller psykiska skador 

(nck.uu.se, 2016). Detta innefattar också hot om psykiskt, fysiskt, eller sexuellt våld, psykiskt 

eller fysiskt lidande för kvinnor som utsatts eller utsätts, samt frihetsberövande oavsett om det 

gäller tvång eller godtycklighet, både privat och offentligt. Det är med utgångspunkt i denna 

definition som yrkesverksamma hämtar sin grundläggande kunskap gällande mäns våld mot 

kvinnor, med andra ord den definition som officiella handlingsplaner bör vila på. 

 

Normaliseringsprocessen är ett begrepp som omfattar det som handlar om att våldet 

normaliseras i en nära relation genom en viss process. Det första fysiska slaget kommer sällan 

på första dejten (Holmberg & Enander, 2011). Normaliseringen innebär en process där våldet 

gradvis etablerar sig i relationen. Processen har möjlighet att ta form genom att kvinnan lever 

kvar i relationen av olika orsaker. Orsaker till att kvinnan lever kvar i relationen kan vara 

relaterade till ekonomi, oro och rädsla för att eventuella gemensamma barn ska försvinna eller 
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rädsla för att mer våld ska uppstå. Oftast förekommer hot om våld på olika sätt som involverar 

kvinnan, barnen eller som involverar skador för mannen själv (Holmber & Enander, 2011). 

Normaliseringsprocessen handlar om att kvinnan desorienteras, anpassar sitt beteende till 

mannens humörsvängningar och isolerar sig från sina nära och kära. Hon blir alltmer 

begränsad och utelämnad och oftast är kvinnan rädd att inte bli betrodd (Weinehall & 

Jonsson, 2009). 

 

I Statens offentliga utredning (SOU 2015:55, 2015) beskrivs de komplexa känslor där kvinnan 

kan känna alltifrån hat, kärlek, hopp, skuld, medlidande, rädsla och förtvivlan som ett 

“traumatiskt band” till mannen. Vidare beskrivs att kvinnan har två krafter inom sig där den 

ena handlar om överlevnad och anpassning, och den andra om motsättning mot våldet och de 

övergrepp som hon utsätts för. Relationen till den som utsätter henne för våld är dubbelt 

traumatiserande genom att hon blir tvungen att förhålla sig både till det våldet som sker och 

till mannen som både är hennes närstående och förövare. Denna närhet till förövaren gör att 

det våld som han utför förnekas, förmildras och förringas av kvinnan (SOU 2015:55, 2015). 

I förhållandets inledningsskede kan kvinnan ha svårigheter att erkänna sig själv som en som 

blivit utsatt för misshandel eller våld, men i takt med att hennes klarhet och förståelse för sin 

situation ökar så ökar också ett motstånd till att våldet utvecklas. När det börjar gå upp för 

kvinnan vad hon befinner sig i och är utsatt för så kan en kamp om att fly eller göra motstånd 

väckas. Det betyder dock inte att våldet har ett slut i detta skede, snarare kan situationen bli 

ännu allvarligare när kvinnan initierar en separation, där hon kan komma att riskera sitt liv. 

Hot, våld och psykiska trakasserier kan, oavsett vilken allvarlighetsgrad det har, få allvarliga 

konsekvenser i form av självmordstankar och depression. Oftast är kvinnor som har levt med 

en våldsam man duktiga på att bedöma vilken potential mannen har att ta till våld samt hur 

farlig han är (Weinehall & Jonsson, 2008). Kortfattat kan normaliseringsprocessen förklaras 

som en komplex process genom vilken våld i en nära relation gradvis blir ett normalt inslag i 

relationen. Det är genom den sammanfattande korta beskrivningen som begreppet förstås i 

denna studie. 

 

Tidigare forskning  
 

Forskning inom området talar om den okunskap gällande mäns våld mot kvinnor som finns 

hos yrkesverksamma, exempelvis polis och socialtjänst (Ekström & Lindström, 2016; Grände, 

Lundberg & Eriksson, 2014), och hur denna okunskap bidrar till ett bristfälligt bemötande av 

dessa kvinnor. Ett bristfälligt bemötande kan exempelvis ses som att inte ha rätt verktyg för 

att kunna motivera och uppmuntra en våldsutsatt kvinna till att själv bryta upp från ett 

destruktivt förhållande. Att möta våldsutsatta kvinnor utan att ha sådana verktyg, utan att ha 

kunskap om varför de stannar eller återgår till relationen, blir direkt ineffektivt för det 

fortsatta arbetet med kvinnorna, på grund av den frustration som då kan uppstå hos den 

yrkesverksamma över varför hon inte bara går (Ekström & Lindström, 2016; Anderson & 

Saunders, 2003). Att möta en kvinna som lever tillsammans med en våldsam man med 

oförståelse över varför hon stannar kan leda till att kvinnan tar tillbaka sin anmälan eftersom 

att hon då inte får det stöd hon behöver (Holmberg & Enander, 2011). För att exempelvis 

socialtjänsten ska kunna ge henne rätt form av hjälp och stöd är det också viktigt för den 

yrkesverksamma att ha kunskap om den ekonomiska och sociala utsattheten som kvinnan 

riskerar vid ett eventuellt uppbrott (Anderson & Saunders, 2003).  

 

Forskning bedriven både utomlands och i Sverige visar att det är den feministiska rörelsen, 

eller kvinnorörelsen som den också kallas, som ligger bakom den huvudsakliga 
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kunskapsutvecklingen om mäns våld mot kvinnor (Anderson & Saunders, 2003; Colarossi, 

2005; Holmberg & Enander, 2011). Detta genom att både medialt och politiskt belysa den 

diskriminering som det patriarkala samhället förbehållslöst utsatt kvinnor för i århundraden 

(Holmberg & Enander, 2011; Anderson & Saunders, 2003). Det är kunskap som denna som 

behöver ligga till grund för att socialarbetare ska kunna möta kvinnor som utsatts för våld av 

en manlig partner. Att veta hur våldet ser ut, varför det sker och vilka processer som gör ett 

uppbrott från en destruktiv partner möjlig är en förutsättning för att yrkesverksamma på bästa 

sätt ska kunna möta dessa kvinnor. Kunskap hos yrkesverksamma om fenomenet mäns våld 

mot kvinnor bör alltså vara grundläggande kunskap för att kunna arbeta med våldsutsatta 

kvinnor (Holmberg & Enander, 2011; Colarossi, 2005). Holmberg & Enander (2011) 

tydliggör vidare en feministisk ståndpunkt gällande mäns våld mot kvinnor, att det är genom 

den samhälleliga kontexten som våldet kan förstås och inte genom mannens respektive 

kvinnans egna personlighetsdrag eller förutfattade meningar om manligt och kvinnligt. I 

samhället i stort råder än idag en ojämn maktbalans mellan kvinnor och män, vilket innebär 

att bristande jämställdhet är ett faktum (Holmberg & Enander, 2011; Ekström & Lindström, 

2016). Det vill säga att det är de patriarkala system som forskningen belyser som är en av de 

största faktorerna som ligger bakom mäns våld mot kvinnor. 

  

Tidigare forskning inom området mäns våld mot kvinnor tar också upp handlingsutrymme 

som en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med våldsutsatta kvinnor (Grände, 

Lundberg & Eriksson, 2014; Ekström & Lindström, 2016). Det handlingsutrymme och de 

handlingsplaner som finns inom både socialtjänst och polismyndighet utformas främst utifrån 

FNs definition av mäns våld mot kvinnor (se sida 2), men också av styrdokument inom 

respektive organisation. Sveriges nuvarande regering har fått mycket kritik för de bristfälliga 

handlingsplaner som finns gentemot kvinnor som blivit utsatta för våld, samt att detta är ett av 

de största problemen till att kvinnor inte fullföljer sin anmälan gentemot den man som utsatt 

henne för våld (Ekström & Lindström, 2016; Olofsson m.fl, 2013).  

 

Begränsningar i tidigare forskning 
Det blir svårt att möta våldsutsatta utan att ha en kunskap om mekanismerna bakom mäns 

våld mot kvinnor (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014; Anderson & Saunders, 2003; 

Colarossi, 2005). Det finns ingen generell arbetsmetod för att kunna arbeta med kvinnor som 

utsatts för våld och detta kan ofta förklaras med att en sådan metod behöver anpassas till den 

verksamhet som den yrkesverksamma befinner sig i. Forskning på vilken typ av kunskap som 

behövs för att ta fram rätt arbetsmetoder, och hur dessa bör användas vid arbetet med mäns 

våld mot kvinnor, saknas inom problemområdet. Samtliga yrkesgrupper som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor behöver grundläggande och i vissa fall även djupgående kunskap om det 

strukturella våldet som mäns våld mot kvinnor är, för det går inte att hjälpa en våldsutsatt 

kvinna utan att förstå mekanismen bakom våldet (Ekström & Lindström, 2016; Enander m.fl, 

2011). 

 

 

Tolkningsram 
 

I följande avsnitt presenteras först det övergripande begreppet kunskap följt utav 

dotterbegreppen tyst kunskap, praktisk kunskap och teoretisk kunskap som en fördjupning i 

hur olika former av kunskap kan förstås och tolkas i de intervjuer som genomförts. I slutet av 

avsnittet presenteras begreppet kompetens som är ett återkommande begrepp i denna studie. 
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Kunskap 

Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att alla samhällen har haft en bas som består utav 

kunskap samt att kunskap är av central betydelse i människors liv. Kunskap kan ur en 

filosofiskt djupare diskussion definieras som något som är ”en sann och beprövad 

uppfattning” (Wennberg & Nilsson, 2010, s. 78) och det betonas att kunskap inte kan 

likställas med något som enbart är en övertygelse eller en uppfattning. Övertygelser och 

uppfattningar måste i denna mening även vara välgrundade och sanna för att räknas som 

kunskap. Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att en vanlig definition av kunskap är att ”den 

handlar om föreställningar som någon har, som är sanna och som vederbörande dessutom har 

god grund att anta” (s.68).  Båda beskrivningarna av vad kunskap är innehåller en definition 

som innebär att kunskap ska vara sann för att anses legitim och därmed får legitimitet. I denna 

studie förstår vi kunskap som något vi med säkerhet vet, och inte ”bara tror eller gissar” 

(Blom, Morén & Nygren, 2013). 

 

Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen, som också är en aspekt av den praktiska kunskapen, kan förstås som ett 

slags intuition som är svår att beskriva, där socialarbetaren har utvecklat en förmåga att känna 

igen saker med tiden och kanske omedvetet ”vet” något utan att riktigt kunna förklara det 

(Bohlin, 2009). Denna kunskap kan beskrivas som olika led av uppmärksamhet, det vi 

uppmärksammar från; från det lilla till det stora, samt det vi riktar vår uppmärksamhet mot; 

hur delarna bildar det hela, med andra ord så förklarar det hur vi bygger upp ett 

helhetsperspektiv (Blom, Morén & Nygren, 2013). Det som vi uppmärksammar från, alltså 

det lilla, eller delen, beskriver Blom, Morén & Nygren (2013) som det som understödjer vårt 

medvetande, som alltid finns med oss som ett tyst kunnande. Detta förklaras som ett tyst 

redskap som gör det möjligt för oss att ’läsa mellan raderna’, att genom detta redskap förstå 

det som inte sägs, eller det som vi inte behöver uppmärksamma i stunden (Blom, Morén & 

Nygren, 2013).  

 

Praktisk kunskap 

Den praktiska kunskapen förklaras som att den består av en slags mental inställning och är en 

konstform som inte går att studeras vetenskapligt, utan den baseras på individens erfarenheter 

och på hur professionell socialarbetaren är (Järvinen, 2006). Denna praktiska kunskap som 

exempelvis socialarbetare och poliser utvecklar skapar ett slags ideal att vara stolt över som 

också ger möjligheter för socialarbetaren att ha ett visst handlingsutrymme i förhållande till 

att hjälpa sina klienter. Praktisk kunskap kan tolkas som något som den yrkesverksamma 

skapar med tiden och som ’sätter sig i ryggmärgen’. Den praktiska kunskapen kan bestå utav 

handlingsstrategier som den yrkesverksamma har utvecklat och den handlar om att ha vissa 

färdigheter som behövs för att utföra praktiska uppgifter (Järvinen, 2006). Denna form av 

kunskap är inte alltid kunskap som vi redan har, utan kan även vara kunskap som vi skaffar 

oss genom praktisk erfarenhet (Blom, Morén & Nygren, 2013). Praktisk kunskap inom 

området mäns våld mot kvinnor skulle kunna innefatta hur yrkesverksamma rent praktiskt 

arbetar med våldsutsatta kvinnor, hur de ska bemöta kvinnorna, vilka samtalsmetoder som ska 

användas, etc. Detta är en form av praktisk erfarenhet som sedan omvandlas till praktisk 

kunskap (Blom, Morén & Nygren, 2013). 

 

Teoretisk kunskap 

Teoretisk kunskap kan förklaras som något som vi säger oss veta är sant, som vi har kommit 

fram till genom att använda vårt intellekt och vårt förnuft, och teoretisk kunskap uttrycks ofta 

i form av påståenden (Blom, Morén & Nygren, 2013). Exempelvis kan påståendet ”vatten 
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kokar vid hundra grader Celsius” (s. 52) ses som teoretisk kunskap, främst för att det är ett 

vedertaget faktum som räknas som allmängiltigt. Teoretisk kunskap, även kallad 

påståendekunskap, kan vara kunskap som tillägnats genom läroböcker, föreläsningar eller 

kurser (Bohlin, 2009). Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och vilka processer området 

innefattar är en sorts teoretisk kunskap som yrkesverksamma kan behöva för att arbeta med 

våldsutsatta kvinnor. Teoretisk kunskap förstås i denna studie som den utbildningsbakgrund 

de yrkesverksamma har där de exempelvis har kännedom om vetenskapligt baserad kunskap 

om det aktuella problemområdet, samt är medvetna om behovet av ny sådan kunskap, det vill 

säga att hålla sig uppdaterad med forskningen på området.  

 

Kompetens 

Begreppet kompetens återkommer vid flera tillfällen i vår studie och kan förstås som den 

potentiella handlingsförmåga som en individ har i förhållande till en viss uppgift, kontext eller 

situation (Ellström, 1992). Kompetensbegreppet innefattar både en grupps förmågor att utföra 

dessa uppgifter och en individs enskilda förmågor. Vid förståelse av kompetensbegreppet 

handlar det också om förståelse för att enskilda förmågor kopplas ihop med kontexten i vilken 

uppgiften ska lösas, och att det är hur dessa färdigheter individen använder sig av i olika 

situationer som vittnar om kompetensnivån (Bennich, 2012; Ellström, 1992). Det kan tolkas 

som att en individ är kompetent när denne förstår hur en viss situation kräver vissa typer av 

färdigheter, förståelse för hur denna situation har uppstått eller kommit till och hur denne 

individ ska använda sig av sina färdigheter för att ordna, lösa eller komma vidare i just denna 

situation. Kompetens förstås i denna studie som förmågan den yrkesverksamma har att 

använda sina samlade färdigheter vid utförandet av en viss uppgift, med hjälp av sina 

kunskapsområden. 

 

Sammanfattning av tolkningsram 
 

Begreppet kunskap ligger till grund för den här studiens analys och upplägg där begreppet 

kunskap förstås som en vedertagen och allmänt omfattad förutsättning för hur ett visst 

fenomen bör uppfattas och bemötas. I denna studie riktas analysen mot allmängiltig kunskap 

om mäns våld mot kvinnor som bör beaktas. Kunskapsbegreppet har delats in i olika 

komponenter; teoretisk kunskap, praktisk kunskap och tyst kunskap. Teoretisk kunskap 

förstås i denna studie som allmängiltiga fakta som de yrkesverksamma har tagit del av genom 

teoretisk utbildning. Praktisk kunskap förstås i denna studie som kunskap som utvecklas med 

tiden och som skapar självklara handlingsstrategier hos de yrkesverksamma i deras dagliga 

arbete. Tyst kunskap förstås som den kunskap som ger de yrkesverksamma en magkänsla 

eller en form av intuition i sitt arbete. Kompetens förstås som den potentiella 

handlingsförmåga de yrkesverksamma har att utföra eller lösa en uppgift. Tillsammans bildar 

dessa kunskapsområden ett komplext helhetsperspektiv samt en komplex förståelse som 

yrkesverksamma kan använda sig av för att kunna möta våldsutsatta kvinnor i sitt dagliga 

arbete.  

 

Metod  
 

Vilken vetenskaplig metod som är bäst lämpad vid en undersökning styrs av vad studien 

ämnar undersöka (Bryman, 2012). Syftet med vår studie var att undersöka och jämföra vilken 

kunskap som polis och socialarbetare anser sig behöva för att kunna utföra ett effektivt och 

professionellt arbete med mäns våld mot kvinnor. Ett delsyfte med studien var att analysera 

vilka former av kunskap som de yrkesverksamma har, varpå en kvalitativ vetenskaplig metod 
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lämpade sig bäst. Den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig att använda när man vill 

förstå någonting och där datamaterial samlas in genom exempelvis intervjuer (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som använts i studien har en grund i hermeneutiken. 

Hermeneutik innebär tolkningslära, vilket ofta används inom kvalitativa studier, då dessa 

främst ämnar undersöka mänskligt handlande (Bryman, 2012). Hermeneutiken innebär alltså 

att tolka mänskliga beteenden, handlingar och värderingar, men också att förstå vilka 

mekanismer som ligger bakom (Bryman, 2012). Denna vetenskapsteoretiska grund anser vi 

vara tillämplig på denna studie eftersom att vi ämnar förstå mänskliga handlingar och deras 

intentioner snarare än att förklara dem. Enligt den hermeneutiska vetenskapsteorin så är 

forskarens förförståelse att se som en positiv tillgång i studien (Bryman, 2012), se vidare 

under forskningsetiska överväganden (s. 10). 

 

Informationssökning 
I sökandet efter tidigare forskning inom området så användes först databasen Applied Social 

Sciences Index & Abstracts med inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, handla om Sverige och finnas tillgängliga som fulltext. Sökorden som först 

användes var ‘domestic violence sweden’ där antal träffar blev 23 stycken. Vid sökningar efter 

artiklar i databasen Diva så användes återigen inklusionskriterierna att de skulle vara 

vetenskapligt granskade, handla om Sverige samt finnas tillgängliga som fulltext. Antal träffar 

omfattade fem stycken artiklar vid användning av sökordet mäns våld mot kvinnor och 

sökordet socialtjänsten gav 12 träffar. Ytterligare en litteratursökning genomfördes för att få 

med internationella resultat. Denna sökning gjordes på multidatabasen Summon, Örebro 

Universitetsbiblioteks samlade databas. De engelska sökord som användes var; working with 

battered women, social work, knowledge, violence against women, attitudes, experience. 

Dessa slogs ihop genom att använda [+] emellan söktermerna. De avgränsningar som gjordes 

i denna sökning var att välja disciplinen social welfare & social work, samt att endast visa 

vetenskapliga tidskriftsartiklar i fulltext. Totala antalet träffar efter denna avgränsning var 

1069. Inhämtning av ytterligare information om lagtexter och statistik gjordes från 

hemsidorna för Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) (nck.uu.se), Riksorganisationen för 

Kvinno- och tjejjourer i Sverige (roks.se), Brottsförebyggande Rådet, (bra.se), 

Brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se), samt Sveriges Riksdag (riksdagen.se), 

se vidare i referenslista. 

 

Slutligen gjordes en sökning efter litteratur inom området mäns våld mot kvinnor, samt inom 

området kompetens och kunskap. Dessa sökningar genomfördes i katalogen på Örebro 

Universitetsbibliotek och resulterade i flertalet facklitteratur som använts i studien, se vidare i 

referenslista. 

 

Urval 
Vi valde i vår studie att göra ett snöbollsurval som innebar att vi kontaktade Socialtjänsten i 

en mellanstor svensk stad samt polismyndigheten i två andra mellanstora svenska städer via 

mejl. I mejlet beskrev vi vårt syfte med studien och bad om att få komma i kontakt med 

lämpliga deltagare till de intervjuer vi planerade att göra. Ett snöbollsurval är en form av 

målstyrt urval som är strategiskt. Strategin består i att urvalet är menat att omfattas av 

personer som förväntas ha en viss kunskap eller som på något sätt har att göra med det 

område som studien syftar till att undersöka (Bryman, 2012). Det föll sig naturligt att använda 

ett snöbollsurval eftersom att enskilda personer inom socialtjänsten respektive 

polismyndigheten kontaktades först och dessa personer hänvisade sedan förfrågan vidare till 
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ytterligare nya personer. I slutändan hade vi sammanlagt sex informanter som vi valde att 

intervjua. Vi hade därmed förväntningar på att våra intervjupersoner skulle inneha specifik 

kunskap om det område som vi syftade till att undersöka, vilket är ett kriterium för 

snöbollsurval (Hjerm & Lindgren, 2014).  

 

Informanter 
Vilken typ av informanter som ansågs lämpliga att genomföra intervjuer med bestämdes i 

förväg utifrån specifika kriterier. Informanterna som vi ansåg vara bäst lämpade att intervjua, 

som också motsvarade syftet med studiens undersökning, var personer som arbetade inom 

polismyndigheten eller inom socialtjänsten. Vi efterfrågade informanter som ansågs inneha 

någon form av spetskompetens inom området mäns våld mot kvinnor eller som i sitt dagliga 

arbete på något sätt kommer i kontakt med arbetsuppgifter som rör samma område. Eftersom 

att vi på förhand inte visste exakt vilka dessa personer kunde vara bad vi vid första kontakt 

med polismyndigheten och socialtjänsten om att få bli hänvisade till de personer som kunde 

tänkas passa in på vår beskrivning. Vi gjorde därmed ett så kallat snöbollsurval (se urval s. 7) 

(Hjerm & Lindgren, 2014). Samtliga personer som slutligen intervjuades var yrkesverksamma 

inom polisen eller socialtjänsten som dagligen på något sätt kommer i kontakt med 

arbetsuppgifter rörande våldsutsatta kvinnor, anhöriga eller våldsutövare. 

För att bibehålla informanternas anonymitet så användes benämningen IP följt av ett nummer, 

se vidare information under avsnittet forskningsetiska överväganden, s. 10. IP1-3 är 

informanter från socialtjänsten, IP4-6 är informanterna från polismyndigheten. 

 

 

Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 4) formades utifrån de begrepp som presenteras i tolkningsramen på 

s. 4-6, det vill säga kunskap, teoretisk kunskap, praktisk kunskap och tyst kunskap. Dessa 

begrepp förklarades inte i förhand för informanterna, detta för att de skulle få möjlighet att 

associera fritt. Frågor är däremot formulerade för att ändå kunna få en bild av informanternas 

kunskap. Det övergripande begreppet kunskap omformulerades till frågan “Kan du identifiera 

vilka kunskapsområden du har i anslutning till ditt arbete med våldsutsatta kvinnor?”. Den 

första frågan om kunskap syftade till att ge informanterna tillfälle att fritt associera kring 

kunskapsområden och vad kunskap innefattar enligt dem. Vidare delades de tre 

kunskapsbegreppen upp i enskilda frågor där teoretisk kunskap undersöktes genom frågor 

som berörde vilken tidigare kunskap informanterna ansåg att en yrkesverksam bör ha om 

mäns våld mot kvinnor, om de kunde återge sin egen teoretiska utbildningsbakgrund samt om 

de kunde identifiera hur de i sådant fall använder sig av sin teoretiska kunskap. Praktisk 

kunskap undersöktes genom att bryta ner begreppet till frågor som handlade om 

informanterna använder sig av några särskilda handlingsstrategier, om de kunde identifiera 

hur de använder sig av sina tidigare erfarenheter och om de kunde ge exempel på vad praktisk 

kunskap är enligt dem. Frågan som syftade till att undersöka informanternas uppfattning kring 

tyst kunskap omformulerades till “Finns det situationer i ditt arbete där du får en viss 

magkänsla?”, om de kunde ge exempel på sådana situationer och om de ansåg sig ha 

kunskaper inom sitt område som de inte kunde minnas att de hade läst sig till. Vad gäller 

undersökandet av informanternas uppfattningar kring kompetens ställde vi konkreta frågor 

angående vad de ansåg att kompetens innefattar och om de kunde berätta om en medarbetare 

som de ansåg vara kompetent. Informanterna fick också frågan om de kunde återge exempel 

på hur deras samlade kunskaper genomsyrar deras kompetens. För att försöka undersöka om 

informanterna upplevde hinder eller begränsningar i sitt arbete ställde vi frågor gällande vilka 

styrdokument eller regler som de var tvungna att förhålla sig till i sitt dagliga arbete, 

alternativt om det fanns något annat som de kunde uppleva som hinder eller begränsningar. 
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Som avslutning på intervjun fick samtliga informanter frågor om de upplevde några sidor av 

deras arbete som bättre eller sämre och om de hade några tips till nya medarbetare som skulle 

arbeta med samma uppgifter som dem. Syftet med de sista frågorna var att försöka fånga in 

ytterligare beskrivningar av vad en kompetent yrkesverksam bör inneha för egenskaper eller 

kunskaper enligt informanterna som kanske inte hade kommit fram genom de tidigare 

frågorna. Sist av allt fick informanterna möjlighet att lägga till något valfritt som de eventuellt 

ville lyfta eller om de hade några nya tankar som dykt upp under intervjun som de ville 

kommentera. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats, förutom en som genomfördes 

på ett café. Intervjuerna tog i snitt ca 45 minuter vardera, och en diktafon användes för att 

spela in intervjuerna. De inspelade ljudfilerna användes sedan för transkribering. Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer, även kallade halvstrukturerade intervjuer, som 

anses lämpliga att använda vid sökandet efter en intervjupersons upplevelse av ett visst ämne 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer kan ge möjligheter för 

informanterna att få ett större utrymme att svara fritt och spontant på de frågor som ställs av 

intervjuaren. I de intervjuer vi höll fick alla informanter samma övergripande frågor som var 

menade att fånga in informanternas uppfattningar och tankar om kunskap, teoretisk kunskap, 

praktiskt kunskap, tyst kunskap och kompetens. Semistrukturerade intervjuer innehåller en 

viss struktur som innebär att alla intervjupersoner får samma övergripande frågor. Strukturen 

bidrar även till att intervjuerna blir mer lika, vilket underlättar i samband med en analys då 

svaren lättare kan jämföras med varandra (Hjerm & Lindgren, 2014). För att ge informanterna 

ett större utrymme att svara mer fritt på frågorna så ställdes främst öppna frågor som inte hade 

några klara svarsalternativ och som också gav oss intervjuare större utrymme att ställa 

följdfrågor på informanternas respons. De mer öppna frågorna motsvarar flexibiliteten som 

semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till. Flexibilitet i intervjuerna var viktigt gällande 

möjligheterna att försöka nå djupare kunskap och för att vi inte visste vad som skulle komma 

fram under intervjuerna (Hjerm & Lindgren, 2014).  

 

Bearbetning av data 
När intervjuerna var genomförda och transkriberade så påbörjades en kodning av det 

inhämtade materialet. Kodningen innefattade att vi plockade ut avsnitt ur intervjuerna som 

ansågs vara relevanta i avseendet att kunna besvara studiens syfte. Avsnitten som plockades 

ur omarbetades till kortare fraser och begrepp för att lättare kunna matcha innehållet till 

studiens frågeställningar. Kodning används för att få en helhetsbild av det inhämtade 

materialet men också för att kunna koppla nyckelbegrepp till de textavsnitt som anses 

relevanta för analysen (Kvale & Brinkman, 2014). Då vår kodning var datastyrd så kodade vi 

direkt i materialet, vilket innebär att vi skapade koder genom att tolka vårt material, alltså de 

transkriberade intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). Fraser och begrepp kodades i 

avseende för att kunna kopplas till de teoretiska begrepp som presenteras på s. 4-6, för att på 

så sätt kunna genomföra en relevant analys för studiens syfte. Exempelvis så omformulerades 

och förkortades långa stycken rörande våldets mekanismer till “normaliseringsprocessen” 

eller “påvisar kunskap om normaliseringsprocessen”, även fast inte termen i sig nämndes. 

 

En kvalitativ ansats användes för att analysera det inhämtade materialet, och det var genom 

kodningen som analysen blev möjlig. En kvalitativ ansats innebär att forskaren ämnar 

undersöka ett socialt fenomen på djupet genom personliga intervjuer med de som anses kunna 

besvara studiens frågeställningar (Fejes & Thornberg, 2009). Med grund i det inhämtade och 

kodade materialet så gjordes sedan en tematisk analys, vilket betyder att vi delade upp 
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analysen i olika avsnitt som berör de olika kunskapsområden som presenteras på s. 4-6 (Fejes 

& Thornberg, 2009).  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En studies validitet kan mätas internt eller externt, vilket innebär att det är studiens 

trovärdighet (intern validitet), och studiens överförbarhet (externa validitet) som mäts 

(Bryman, 2012). Vid en kvalitativ ansats så är det främst den interna validiteten som är viktig 

att mäta, det vill säga hur trovärdig studiens resultat är. Eftersom att vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer så har studien i enlighet med Brymans (2012) resonemang en ganska 

hög intern validitet, vilket betyder att studiens resultat är trovärdigt. En studies reliabilitet kan 

mätas i huruvida studien skulle kunna göras om med samma resultat eller inte. Direkt översatt 

innebär reliabilitet inom den kvalitativa forskningen tillförlitlighet, det vill säga hur 

tillförlitliga studiens resultat är. För att mäta reliabiliteten ska studiens resultat gå att jämföra 

med andra liknande studiers resultat (Thyer, 2010). Vi anser att studien har en relativt hög 

reliabilitet då vi ser det som sannolikt att undersökningen skulle kunna genomföras på nytt 

med andra informanter. Däremot så skulle det troligen bli någon skillnad i resultat om andra 

informanter användes, eftersom att svaren i våra kvalitativa intervjuer är subjektiva och beror 

på informanternas kunskaper och erfarenheter. Denna studie är kvalitativ och kan därför inte 

göra anspråk på att kunna generaliseras i en statistisk bemärkelse på hela socialtjänsten och 

polismyndigheten, eftersom att det är som tidigare nämnt informanternas subjektiva 

upplevelser som undersökts. Generaliserbarheten i en studie mäts vanligtvis genom att se på 

studiens externa validitet, det vill säga hur överförbar studiens resultat är (Bryman, 2012). Om 

studien skulle ha hög extern validitet så skulle det medföra att studien var mer generaliserbar, 

vilket då oftast inte är fallet vid kvalitativa studier.  

 

Forskningsetiska överväganden 
I samband med att vi tog kontakt med socialtjänsten och polismyndigheten så skickade vi med 

ett informationsbrev som förklarade vad studien ämnar undersöka och varför. I 

informationsbrevet beskrevs också deltagarnas rättighet till anonymitet och att allt insamlat 

material enbart kommer att hanteras av oss undersökare med största möjliga försiktighet. 

Anonymiteten i denna studie innebar att alla intervjuer spelades in på en ljudfil, 

transkriberades och citerades i analysavsnittet utan möjlighet till igenkänning av vem som 

uttalat vad. Varje intervjuperson fick istället ett IP-nummer i form av IP1, IP2 och så vidare. 

Anonymiteten syftar till att uppnå konfidentialitetskravet som ingår i de etiska riktlinjer som 

måste följas i samband med att en studie genomförs (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare i 

informationsbrevet förklarades att varje deltagare har möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan och om en sådan önskan att avbryta deltagande uppstod, skulle vi omedelbart 

utesluta det material som eventuellt hunnit inhämtas från den personen. Detta för att uppfylla 

samtyckeskravet. För att uppfylla nyttjandekravet så informerades deltagarna om att det 

material som inhämtas enbart kommer att användas till denna studie och därför inte på något 

sätt spridas för nyttjande i andra ändamål. För att förtydliga och försäkra oss om vi beaktat 

informationskravet och att deltagarna deltog på frivillig basis så diskuterades även 

informationsbrevet innan varje intervju inleddes. Samtliga deltagare fick skriva under ett icke-

bindande informationsblad att de hade tagit del av all nödvändig information och att samtycke 

till deltagande skett på frivillig basis (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Förutom de ovan nämnda etiska kraven så har också hänsyn tagits vid citering från det 

transkriberade materialet där exempelvis upprepningar av ord i en mening har uteslutits för att 

ge läsaren en mer flytande text. Enstaka ord och upprepningar har även plockats bort och 

omformulerats i vissa citat för att undvika att framhäva informanterna som osammanhängande 
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och av anledningen att citaten kan vara plockade ur ett längre svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Ytterligare ett forskningsetiskt övervägande som är av vikt att ha i åtanke var vilken 

förförståelse vi som forskare hade innan studien. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp 

forskarens roll och nämner forskarens moraliska ansvarsfyllda beteende som handlar om 

forskarens empati, moraliska integritet och känslighet samt engagemang i moraliska frågor. 

De menar att det i slutändan är forskarens integritet som är den avgörande faktorn i själva 

intervjuandet. Forskarens integritet motsvarar i detta fall kunskap, hederlighet, rättrådighet 

och erfarenhet. Innan studien påbörjades diskuterade vi vår egen förförståelse för mäns våld 

mot kvinnor, och vilken egen bakgrund vi hade inom ämnet. Den förförståelse som vi blev 

medvetna om att vi hade var att en av oss hade tidigare kunskaper genom att ha deltagit i 

kurser inom ämnet våld i nära relation. Den andra av oss hade förförståelse gällande 

exempelvis normaliseringsprocessen, genom erfarenheter av ideellt arbete och kurser i en 

ideell verksamhet som bland annat arbetar med och möter våldsutsatta kvinnor och tjejer. 

Detta tillsammans med ett genuint intresse för ämnet ansåg vi ha gett oss båda en relativt bred 

förförståelse för fenomenet mäns våld mot kvinnor. Kopplat till det som Kvale och 

Brinkmann (2014) tar upp om forskarens roll så diskuterade vi vikten av att behålla ett 

objektivt perspektiv under hela studiens gång genom att vara medvetna om vår egen 

förförståelse och vår eventuella subjektiva tolkning av vad som framkom ur intervjuerna.   

 

Metoddiskussion 
Hade vi istället valt att använda oss av en kvantitativ ansats så hade en bredare bild eventuellt 

kunnat ges på den kunskap och kompetens som finns hos yrkesverksamma inom området 

mäns våld mot kvinnor. Dock hade en kvantitativ ansats inneburit att vi fått en ytligare bild 

eftersom en kvantitativ ansats hade använts för att besvara andra frågor samt att den inte varit 

ute efter den djupare förståelsen. Eftersom att vi nu endast använt oss av sex personers 

uppfattning så blir det svårt att uttala sig på ett generellt plan, och det hade kunnat vara 

intressant att ha fått se en mer generell bild av yrkesverksammas syn på kunskap och 

kompetens.  

 

Nornaliseringsprocessen är ett begrepp som används genomgående i uppsatsen, och var från 

början tänkt som ett teoretiskt begrepp som skulle användas tillsammans med 

kunskapsbegreppen. Vi valde istället att använda det som ett centralt begrepp då vi i vår 

uppsats valde att koppla normaliseringsbegreppet till resterande teoretiska begrepp, då vi 

ansåg att det inte är en kunskapsform i sig utan är en del av teoretisk kunskap. Samtidigt ville 

vi belysa normaliseringsprocessen och därför lyfts begreppet fram som en egen del i analysen. 

 

Vidare så vill vi i metoddiskussionen nämna ett dilemma som uppstod för oss efter en av de 

intervjuer som genomfördes. Det som framkom i intervjun väckte frågeställningar som vi var 

tvungna att ta hänsyn till för att försäkra oss om att våra personliga åsikter kunde utelämnas i 

analysen. Eftersom att vi är bundna av vissa etiska förhållningssätt i studien så fördes 

diskussioner om hur denna informant skulle framställas i text. Vi bad vår handledare om hjälp 

och råd i samband med bearbetning av det insamlade materialet från denne informant och 

genom diskussioner så kom vi fram till att inte låta informanten i fråga få lika mycket 

utrymme i text som resterande informanter. Vi försökte även att förhålla oss på ett så objektivt 

sätt som möjligt till det insamlade materialet från informanten i fråga genom att fokusera på 

likheter och skillnader vid sammanställningen och jämförandet med det insamlade materialet 

från de resterande informanterna. 
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Analys 
 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilken kunskap som polis och socialarbetare 

anser sig behöva för att kunna utföra ett effektivt och professionellt arbete med mäns våld mot 

kvinnor, och hur de erhållit denna kunskap. Syftet är även att besvara hur deras samlade 

kunskapsbas ligger till grund för deras kompetens. För att kunna kartlägga kunskapen så har 

analysen som här presenteras delats in i följande teman; tyst kunskap, praktisk kunskap, 

teoretisk kunskap, normaliseringsprocessen och slutligen kompetens. 

 

Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen kan delvis förklaras genom det som informanterna hänvisar till som 

erfarenhet. Erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor kan, enligt informanterna, ge en 

form av magkänsla gällande hur de eventuellt bör uppfatta det som klienterna talar om i 

samtal. Magkänslan kan i många fall väcka en fundering hos de yrkesverksamma om det 

exempelvis är något som inte sägs rakt ut i ett samtal, om den utsatta befinner sig i ett mer 

allvarligt läge än vad hon uttrycker eller om personen i fråga är tillförlitlig eller inte. Ibland 

kan magkänslan hjälpa de yrkesverksamma att forska vidare i sådant som de av tidigare 

erfarenhet upplevt att de behöver titta närmare på eller när de känner på sig att det är något 

som inte stämmer.  

 

”Och det kan ju både vara, så att säga, man kan ju få en magkänsla av att här står det 

inte rätt till, här berättar kvinnan någonting men hon säger emot sig själv.” (IP3) 

 

“Men jag satt ju med henne i en och en halv timme för att visst, vissa saker skulle ju 

kunna stämma, och vissa saker stämde. Så att ja, nog tycker väl jag att man blir en 

människokännare.” (IP1) 

 
“Alltså magkänslan, den ju inte egentligen, det är ju fel ord, alltså magkänsla är ju baserat på 

erfarenhet. Fast omedvetet. Så är ju det en magkänsla.” (IP3) 
 

“[...]min magkänsla var ju att hon hade fått mycket mer stryk än vad hon berättade, 

hon sa ‘att det var en knuff, det var en örfil, det var inte så farligt’”. (IP6) 

 

Samtliga informanter bekräftar att magkänslan är ett ständigt närvarande inslag i deras arbete, 

och samtliga informanter berättar om magkänslan som en viktig faktor i arbetet med 

våldsutsatta. En informant från socialtjänsten beskriver att erfarenheten och den djupare 

förståelsen kommer ifrån de många ärenden en hanterar som yrkesverksam, och som med 

tiden ger en bild av att den yrkesverksamma kan känna igen ett mönster.  

 

“Så att, när man har träffat många, oftast är det ju kvinnor, så är det ju ungefär 

samma historia.” (IP1) 

 

Ovanstående citat bekräftar också uppfattningen av att dessa kvinnor inte är ensamma om att 

ha varit utsatta, att våld kan normaliseras i vilken relation som helst och att det är liknande 

upplevelser som de utsatta berättar om. Även en informant från polisen bekräftar detta 

tänkande genom att generalisera någorlunda om berättelserna, att normaliseringen av våldet 

blir så överväldigande att det blir svårt att ens minnas alla gånger kvinnorna utsatts för våld, 

och att detta ofta stämmer för de flesta kvinnor som utsatts för våld i hemmet. 
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“[...] att kvinnan oftast i det här, om man säger generellt så, var de väldigt 

återhållsamma. Berättade kanske…många berättade väldigt lite. [...]‘men jag kommer 

inte ihåg, han slog mig ofta, det var ju varje vecka’, och tillslut sa jag till henne ‘att vi 

måste reda ut det, vi försöker hitta 20 tillfällen’, det handlade ju om åratal av 

misshandel,” (IP6)  

 

Praktisk Kunskap 

En annan form av tyst kunskap som kommer med yrkeserfarenhet beskriver informanterna 

som en kunskap av att “kunna saker i huvudet”. Det är en form av tyst kunskap som också 

kan kopplas ihop med den praktiska kunskapen, eftersom praktisk kunskap också hänger ihop 

med erfarenhet. Praktisk kunskap kan handla om att som yrkesverksam veta vilka frågor som 

ska ställas i ett utredningssamtal och att detta med tiden blir en slags självklarhet att kunna. 

 

”Dom [informantens kollegor] är så vana så dom behöver inte det. Dom vet liksom 

vilka frågor dom ska ställa för att dom har med sig det i bakhuvudet någonstans. “ 

(IP3) 

 

Frågorna som informanten syftar på i ovanstående citat är frågor som ingår i olika slags 

bedömningsverktyg som de yrkesverksamma inom socialtjänsten kan använda sig av i 

utredningssamtal. Enligt informanterna från socialtjänsten kan erfarenhet och tid ge en 

yrkesverksam en form av förmåga att orientera sig snabbare och eventuellt bredare ju längre 

den yrkesverksamma har arbetat. Detta kan också tolkas som det som en informant benämnde 

som “den djupare kunskapen”(IP2), att med erfarenhet går det lättare att känna igen likheter 

och skillnader och eventuellt snabbare kunna identifiera vad just ett specifikt ärende kräver av 

den yrkesverksamma för att det ska bli så bra som möjligt för den våldsutsatta. En stor del av 

att arbeta med våldsutsatta kvinnor handlar enligt informanterna från socialtjänsten om att ha 

en vägledande funktion. En funktion som fungerar samhällsorienterande, där den utsatta 

hänvisas till rätt instanser i samhället där det erbjuds olika former av stöd och hjälp. En form 

av stöd och hjälp kan vara att kvinnan är i behov av skyddat boende. Praktisk kunskap handlar 

i den här meningen om att ha kunskap om vart man ska ringa eller vem man ska kontakta 

beroende på vem den utsatta är och vad denne har för specifika behov.   

 

”[...] så egentligen det vi gör det är ju att placera, se till…försöka att matcha boende 

med kvinnans problematik och sen göra utredningssamtal” (IP1) 

 

Informanterna från polisen talar inte om vägledning på samma sätt, detta för att polisen har 

en, i första hand utredande funktion, att de snarare har inställningen att hjälpa kvinnan genom 

att samla in så mycket information och bevisning som möjligt.  

 

“Så det är väldigt mycket det här, att utbildning handlar också om att veta hur vi 

säkrar snabbt så vi verkligen hjälper den här kvinnan” (IP6) 

 

Informanterna från socialtjänsten vittnar också om att en vägledande funktion fungerar om det 

finns goda förutsättningar för att lyckas ha en god samverkan med andra myndigheter eller 

med andra yrkeskårer i samhället. God samverkan baseras i sin tur på att de som samverkar 

har goda förutsättningar för att kunna kommunicera. Detta är dock något som polisen också 

ställer sig bakom. Praktisk kunskap i arbetet med våldsutsatta kvinnor handlar mycket om att 

ha en god social förmåga, att skapa kontakter och bygga broar med andra arbetsgrupper som 

arbetar för samma mål med samma ärenden, vilket båda myndigheterna ställer sig bakom. 
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“Så tycker jag att jag har bra kontakt med socialtjänst. Jag tycker att det fungerar 

bättre och bättre liksom. Förut har det varit lite såhär, ja men ‘åh vi har så mycket 

sekretess’, och vi kan inte prata med varandra men man har fattat nu liksom att vi 

jobbar åt samma håll.” (IP4) 

 

”Dom har ju dom här behandlande samtalen med kvinnorna. Å, ja, jag tycker alltid att 

det är viktigt att man sitter och diskuterar och tar in andras perspektiv, ‘hur har ni löst 

dom här situationerna?’” (IP1) 

 

”så tror jag absolut att personalen på skyddat boende får en mycket mer rättvis bild än 

vad vi får,” (IP1) 

 

Den praktiska kunskapen handlar också om att vara lyhörd för vad den våldsutsatta berättar 

om och att kunna arbeta i både akuta lägen och i långtgående, kanske tidskrävande och 

tålamodskrävande ärenden som innefattar många olika komplexa faktorer. Komplexa faktorer 

kan exempelvis handla om att socialsekreterare inte får veta alla detaljer som kan påverka 

kvinnans situation. Informanterna från polisen vittnar om liknande känslor och frustration 

gällande andra instanser, exempelvis kvinnohus, där en informant från polisen talar om 

uppsökande verksamhet; 

 

“Personalen är så belastad [på kvinnohusen] så vi inte, ja det är väldigt svårt för dom 

att vara dom som är drivande, men skulle vi sätta oss på ett sånt ställe, en timme, två 

timmar, varje vecka så skulle... ja, ‘polisen finns i det rummet, socialen finns där’, då 

skulle ju betydligt fler anmäla. Men vi räcker inte till, och varför jag tycker det är så 

viktigt med kvinnohusen är för att det är oftast dom som har de mest allvarliga fall, jag 

menar innan du flyttar till ett kvinnohus så är det riktigt allvarligt, i de allra flesta 

fall.” (IP6) 

 

Både de intervjuade socialsekreterarna och poliserna vittnar alltså om hur viktigt arbetet som 

görs på kvinnohusen är, och hur samverkan mellan dessa instanser är en bidragande faktor till 

att arbetet med våldsutsatta kvinnor ska kunna förbättras och utvecklas. Praktisk kunskap kan 

innefatta att ha en förmåga att få ut så mycket information som är nödvändig i det aktuella 

ärendet som utifrån de förutsättningar som finns. Men i slutändan står socialtjänsten för det 

myndighetsutövandet i ärendet som exempelvis kan handla om att ta beslut om kvinnan 

behöver skyddat boende eller inte. Polisens uppgift är att utreda och väcka åtal mot förövaren 

och behöver därför också göra ett grundligt utredningsarbete.  Både poliserna och 

socialsekreterarna vittnar om att delar av den information som kan vara nödvändig för att de 

ska kunna göra ett så heltäckande utredningsarbete som möjligt inte alltid når dem, utan 

istället kan delar av nödvändig information stanna kvar i de kvinnohus som kvinnorna kan 

vara bosatta i när utredning av situationen sker. Den sista informanten menar att om det fanns 

mer tid för poliser och socialsekreterare att fysiskt vara på plats vid kvinnornas sida när de är 

bosatta på kvinnohus, så skulle polisen och socialsekreterare kunna få tillgång till mer 

relevant information som är nödvändig i utredningen. Det skulle också öka en känsla av att 

poliser och socialsekreterare finns till hands, som i sin tur skulle kunna öka sannolikheten att 

fler skulle anmäla när de varit utsatta för våld. 

 

Teoretisk kunskap 

De intervjuade inom socialtjänsten hänvisar vid ett flertal tillfällen under intervjuerna till 

betydelsen av teoretisk kunskap. Samtliga informanter berättar om kurser de har gått och att 
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de har olika former av teoretisk utbildningsbakgrund med sig in i sin tjänst. Trots att 

informanterna vittnar om att den teoretiska kunskapen på ett sätt går att identifiera så 

framkommer olika uppfattningar om att det inte är så enkelt att skilja på teori och praktik.  

 

”det går lite hand i hand, teori och praktik i min värld. Jag tror inte bara att du kan 

läsa dig till och säga att du har kunskap. Du måste också få möta dom här personerna, 

dom här individerna som du har läst om för att kunna ta till dig den kunskapen, få 

helhetsbilden;“ (IP2) 

 

Den teoretiska kunskapen som består av kurser och utbildningsbakgrund genomsyrar 

informanternas dagliga arbete även om de inte riktigt tänker på hur den omsätts i praktiken, 

vilket kan tolkas som att den teoretiska kunskapen är väl integrerad i den praktiska 

vardagskunskapen. Samtliga informanter från socialtjänsten uttrycker att det är viktigt att ha 

någon form av förkunskap innan man börjar arbeta men samtidigt styrker de också att den 

teoretiska kunskapen inte enbart kan användas på egen hand, utan det behövs också en 

praktisk erfarenhet av att möta våldsutsatta för att den teoretiska kunskapen ska få någon 

legitim relevans. Informanterna vittnar om att den teoretiska kunskapen inger en form av 

trygghetskänsla som handlar om att de vet vad de sysslar med. Trygghetskänslan infinner sig 

också i vetskapen om att mycket av den teoretiska kunskap de tagit del av är vetskap som har 

prövats vetenskapligt och de menar på att de kurser och utbildningar som de har gått har varit 

mycket nyttiga för dem att ta del av. 

 

”Om inte jag visste allt det här då… då skulle jag nog känna mig ganska så lost tänker 

jag. Det är ändå något man kan liksom, haka upp sin… vad ska man säga… sin 

kunskap på när man har någonting att ta ifrån, att man kan basera det på någonting 

att ”jag vet det här” eller ”forskningen säger såhär” eller ”teorin ser ut så här” och 

”därför så kan det vara på det här sättet med den här personen som jag möter”, “ 

(IP3) 

 

Informanterna från polisen har en något mer tydlig uppfattning om vad som skiljer teoretisk 

och praktisk kunskap åt, då den teoretiska vikten läggs främst på kurser och utbildningar om 

mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen. Den praktiska kunskapen lutar mer åt 

hur en utredning ska, eller bör, genomföras. Däremot beskrivs kunskapen om vad andra 

instanser gör som en form av teoretisk kunskap, där en av informanterna säger “[...] att ha god 

kunskap om myndighetsprocesser, ha kunskap om hur socialtjänsten fungerar, vad jurister 

och åklagare kan och inte kan göra och så vidare.” (IP4). Detta understryks som viktigt av 

ytterligare en informant inom polisen, om än inte i form av teoretisk kunskap, utan snarare 

som grundläggande kunskap som är nödvändig för arbetet inom polismyndigheten. Samtliga 

informanter från polisen talar om bakgrunden inom akademin, om kurser i utredningstekniker, 

då främst i relation till våld i nära relation, men också mer spetsat till mäns våld mot kvinnor. 

 

“Ja jag är själv utbildad i det, under flera år parallellt med att jag var krimchef, både 

hedersrelaterat, brott mot kvinnor, brott mot barn, så att vid det här laget tycker jag 

att jag har en, vad ska jag säga, hyffsat heltäckande kunskap om dom här frågorna.” 

(IP6) 

 

“Inom utbildningen till utredare så gick vi några kurser om just våld i nära relation, 

särskilt om normaliseringsprocessen inom just [våld i nära relation]. Och det är ett 

viktigt begrepp och fenomen som en bör känna till när en ska jobba med kvinnor som 

blir utsatta för våld i hemmet.” (IP4) 
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Däremot har en av informanterna från polisen inte samma syn på den utbildning som ofta ges 

inom fältet. Hen anser att många utav de kurser och utbildningar som hålls för 

yrkesverksamma inom fältet våld i nära relation brister i mycket; 

 

“Mycket av utbildningen är politiserad och uppåt väggarna fel, ibland katastrofalt fel. 

[...] knäcka era teorier med motsatsen, då blir det automatiskt att ni begrundar det och 

kommer till en egen slutsats. Och det behövs i det här med, utredande av brotten, att 

det finns två sidor av…ja..” (IP5) 

 

IP5 menar alltså snarare att det är erfarenhet som överväger framför den teoretiska kunskapen, 

att ett eget reflekterande är vad som ger en teoretisk grund att stå på, att en ständigt behöver 

ifrågasätta sina egna teorier om ett ärende, att inte låta sig styras av sina egna förutfattade 

meningar. Det går även att tolka IP5 som att hen menar på att alltid ta in båda sidor av en 

historia, eller ett ärende. Sammantaget lägger fem informanter av sex stor vikt vid utbildning 

när det kommer till teoretisk kunskap, medan en informant då lägger den tyngsta faktorn på 

den egna reflektionen och det så kallade ”sunda förnuftet” (IP5). 

 

Oavsett vilka förkunskaper och hur lång erfarenhet de yrkesverksamma har så betonar 

informanterna från socialtjänsten hur viktigt det är att inte generalisera för mycket kring de 

ärenden som de stöter på i sitt arbete. De menar att det inte finns en färdig förklaringsmodell 

som passar alla trots att de ofta kan känna igen gemensamma drag i många av de ärenden som 

kommer in.  

 

“jag tycker att man måste gå in i ett möte helt öppen även fast det är svårt för man har 

ju en massa erfarenheter.” (IP1) 

 

Framförallt betonar informanterna från socialtjänsten hur viktigt det är att inte gå in med 

förutfattade meningar inför möten med nya klienter oavsett hur många liknande ärenden de 

har stött på tidigare. Informanterna vittnar om att det finns upplevelser av att många ärenden 

liknar varandra och att det är viktigt att känna till de processer som normaliserar våldet i en 

relation. Trots förkunskaperna om vad som är vanligt i en nära relation där våld förekommer 

så betonar informanterna från socialtjänsten också vikten av att individualisera sina klienter.  

 

”Det handlar ju också om att vi tillsätter rätt resurser för den här personen, att vi inte 

bara säger att ”det här har funkat för majoriteten av våra ärenden så då kör vi på 

det”. (IP2) 

 

”Så att vi måste alltid ta emot ärendet och se det individuellt; Vad är det som händer 

här? Vi kan inte bara gå in och ha en… det jag menar är att man ska vara försiktig 

med att bara gå in och ha en redan färdig bild av hur det är, det är det jag menar. Att 

man tittar på varje enskilt ärende som kommer in hit. “ (IP2) 

 

Informanterna berättar att deras arbete handlar om att se individen och vad individen har för 

problematik i just sin situation. Den individuella fokusen anses vara nödvändig för att rätt 

resurser ska tillsättas för rätt person. Samtidigt betonas också vikten av att inte tappa ett slags 

helhetsperspektiv som handlar om att se till både den utsattas historia och situation, men 

också förövarens och, om det är aktuellt, även barnens perspektiv. Informanterna antyder att 

det är viktigt att ha detta ’trebensperspektiv’ i bakhuvudet för att på olika sätt vara öppen för 

mer inom det aktuella ärendet. Detta trebensperspektiv, i kombination med att vara lyhörd, ha 
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ett gott bemötande och i kombination med erfarenheter och tidigare förkunskaper, ger de 

yrkesverksamma bättre förutsättningar för att göra ett grundligt utredningsarbete för att få en 

så täckande kartläggning som möjligt, som i sin tur ger bättre möjligheter att bistå med rätt 

resurser för individen. 

 

”Det behöver inte se ut på ett sätt, att det finns inga färdiga mallar. “ (IP3) 

 

Fokus på individens komplexa situation får ta plats i ärenden som inkommer men här ska 

också betonas att arbetet med att individualisera varje ärende handlar mycket om att hjälpa 

den våldsutsatta kvinnan att inte skuldbelägga sig själv. Framförallt handlar det också om att 

ha fokus på individen, om att sen den enskilda personen och hjälpa den våldsutsatta kvinnan 

att förstå just sin situation, vad hon har varit utsatt för och vad hon specifikt behöver för att 

komma vidare i sitt liv.  

 

”För att man vet ju också att det är mäns våld mot kvinnor och det är integrerat i 

samhället och så ska det vara, men vi måste också se varje individuellt ärende och vad 

är det som händer i den här familjen.” (IP2) 

 

Trots fokus på individens komplexa situation och trebensperspektivet som innefattar fler 

perspektiv än enbart den våldsutsatta kvinnans, finns erkännandet av att mäns våld mot 

kvinnor är ett strukturellt problem i samhället med som grundantagande hos informanterna 

från socialtjänsten. Våldet som män utför erkänns som integrerat och som orsaken till varför 

våldsutsatta kvinnor söker hjälp hos de yrkesverksamma.  

 

“[...] förstå varför låter sig, om jag ska uttrycka mig vårdslöst, för det låter så dumt 

när jag säger ‘låter sig’ men, alltså att en kvinna stannar kvar och låter sig 

misshandlas fast dom egentligen borde gå vid första örfilen. Så att det är det absolut 

grundläggande, att man förstår, helt enkelt, dels att det är ett samhällsproblem och 

varför det är så.” (IP6) 

 

Detta citat visar på att informanten är medveten om de samhällsstrukturer som ligger bakom 

mäns våld mot kvinnor och varför inte kvinnan går vid första örfilen. IP6 talar också om 

samhällsstruktur och hur mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, detta gör hen genom 

att nämna maktutövning och hur det bör ses som en av de främsta bakomliggande faktorerna 

till varför män slår. Detta är något som motsätts av IP5; 

 

“[...]dom som utsätts för våld i nära relationer är ofta personer som umgås med folk 

som, eller de här personerna som utsätts har en viss kultur, [...] de lever kvar i en 

gammaldags kultur, och att det oftare är vanligare på landsbygden kanske än i 

städerna. I Sverige, jag pratar svenskar nu.” (IP5). 

 

IP5 skiljer sig alltså i sin uppfattning och uttrycker i ovanstående citat att det inte är vem som 

helst som utsätts för våld, och det kan tolkas som att hen inte anser att det är samhällsproblem 

då det inte kan hända vem som helst, utan att det bara män ”från en viss kultur” (IP5) som 

utsätter kvinnor från en ”viss kultur” (IP5). Det kan alltså tolkas som att informanten anser att 

problematiken med våld i hemmet till största del finns på landsbygden, där kunskap om 

våldsutövning inte riktigt har nått fram. Detta är intressant eftersom att resterande informanter 

från både polismyndigheten och socialtjänsten anser att utsatthet för våld kan hända vem som 

helst, var som helst och i vilken relation som helst, vilket återigen syftar till mäns våld mot 

kvinnor som ett samhällsproblem. 
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Normaliseringsprocessen 
Samtliga informanter från Socialtjänsten vittnar om att en slags grundläggande teoretisk 

kunskap om normaliseringsprocessen är en viktig kunskap att ha för att kunna arbeta med 

våldsutsatta kvinnor. Förståelse och kunskap om normaliseringsprocessen handlar enligt 

informanterna om att känna till att den våldsutsatta kan befinna sig i en ambivalens, att hon 

kan uppträda oförutsägbart i förhållande till sina egna ståndpunkter och sin uppfattning om 

situationen som hon befinner sig i.  

 

“Men absolut så tror jag att det är bra att man förstår det här med 

normaliseringsprocessen och att man vacklar, ena dagen säger man ”jo jag är 

våldsutsatt” och sen liksom går man tillbaka och, man kan hålla på så några gånger” 

(IP1).  

 

“Det som är otroligt viktigt är att man har, att man förstår mekanismerna, vad som 

styr, alltså den här minimaliseringen, normaliseringen, och att man har en inställning 

och attityd att det här är ingenting som en kvinna bara går ifrån.” (IP6) 

 

Ovanstående citat visar på att informanterna har kunskap om våldets konsekvenser, att det 

krävs en viss kunskap om varför våldet sker och hur komplext våldet är, varför frasen “det 

bara är att gå” inte bör användas, för det är så mycket annat som ligger bakom våldets 

mekanismer. Både IP4 och IP6 nämner normaliseringsprocessen som en sådan mekanism, där 

uppbyggnaden av total kontroll sker successivt i ett förhållande där en slår och en blir slagen. 

En polis, IP5, skiljer sig däremot från de andra i sin beskrivning av vad kunskap om våld i 

nära relation ska baseras på och menar, som tidigare nämnt, att det är något helt annat som bör 

ligga till grund för arbetet med våldsutsatta; 

 

“Sunt förnuft och det är svårt, svårt att så att säga skaffa sig! Antingen har man det 

eller så har man det inte. Man måste lita till sina instinkter och det tycker jag är sunt 

förnuft.” (IP5) 

 

Informanten anser att en borde ha vad hen kallar för sunt förnuft med sig i bagaget för att 

kunna arbeta med frågor rörande mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation, att ha tilltro till 

sina egna instinkter, men nämner ingenting specifikt om normaliseringsprocessen. Däremot 

talar IP5 om relationer och hur personer i en relation “uppfostrar” varandra; 

 

“I en relation så måste man ju alltid uppfostra varandra, om man säger, från dag ett 

egentligen. Om vi nu skulle börja umgås med varandra, inlåst här eller var som helst i 

den här gruppen, den här konstellationen, så bildar vi ju omedelbart en kultur. Om vad 

som är okay, vad är inte okay, vi känner av varandras vibbar på vad som är roligt och 

fel och hur man uttrycker sig och det blir en viss kultur i vår lilla grupp. Likadant blir 

det ju i förhållanden eller vilka konstellationer som helst, en kultur just i den 

gruppen.” (IP5).  

 

Detta kan tolkas som att hen anser att det finns en form av normalisering i förhållanden, där 

det byggs upp en norm mellan två personer om vad som är rätt och fel, som i sig ju kan ses 

som en normaliseringsprocess. Det är alltså bara en av informanterna från polismyndigheten 

som avviker från den kunskapsbild av mäns våld mot kvinnor som annars verkar vara den 

etablerade inom polisen. De övriga informanterna från polisen nämner 
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normaliseringsprocessen som grundläggande kunskap som de som arbetar med dessa frågor 

bör ha. 

 

Ambivalensen i den utsatta kvinnans uppfattning och känsla i förhållande till sin situation 

grundar sig i att hon under en längre tid har befunnit sig i någon annan persons kontroll där 

det kan ha förekommit olika former av våld. En grundläggande förståelse för 

normaliseringsprocessen innehåller därmed också en förståelse för på vilka olika sätt våldet 

kan ta sig i uttryck. Inom den nära relationen kan det exempelvis förekomma våld genom 

sexuella övergrepp, fysiska slag och misshandel, kontroll av ekonomiska förutsättningar, 

kontroll av rörelsefrihet utanför eller i hemmet och kontroll av kontakt med nära och kära. 

Informanterna, samtliga från socialtjänsten och två av informanterna från polisen, vittnar om 

en förståelse för och kunskap om hur normaliseringsprocessen påverkar en våldsutsatt, samt 

identifiering av hur långt normaliseringen av våldet gått. Större delen av informanterna är 

alltså överens om att dessa kunskaper är en avgörande faktor för att den yrkesverksamma ska 

kunna orientera sig bland de insatser som behöver sättas in i. Varje specifikt fall kräver en 

bakgrundskunskap för hur den yrkesverksamma bör bemöta den våldsutsatta kvinnan i olika 

lägen som hon kan befinna sig i. Bemötande gentemot en utsatt handlar enligt informanterna 

bland annat om att få henne att inte skuldbelägga sig själv och att hon inte bär personligt 

ansvar för det som hon har varit utsatt för. 

 

”Det kanske inte är förrän man börjar prata om hur det är i andra förhållanden, att 

det inte är normalt att bli utsatt för vad det nu är, sexuellt eller fysiskt eller materiellt 

eller, att man blir begränsad och inte får träffa några. Så visst är det bra, om man har 

den förförståelsen “(IP1). 

 

”Så kan ju många kvinnor liksom hamna… dom kan hamna i ett sådant här ovetandes 

tillstånd; ”Hur har jag hamnat här?”. Och då gäller det ju för oss att ”Ja men, det 

här är det som sker, det är normaliseringsprocessen, det blir din vardag” (IP2) 

 

“För en kvinna backar ju väldigt tidigt. Kan backa efter en halvtimme, en timme och 

säga ”nej jag vill inte medverka”. Så det är väldigt viktigt, och man ska inte 

skuldbelägga kvinnan, för jag menar, dom blir rädda och dom får dåligt samvete, ja 

hela den här biten.” (IP6). 

 

Bemötandet av den våldsutsatta kvinnan handlar också om att få henne att identifiera sig själv 

utanför offerrollen och att hon fortfarande är en egen individ. Yrkesverksammas jobb handlar 

om att hjälpa henne att hitta till sin inre kompass som styr vad hon ska göra med sitt liv.  

Normaliseringsprocessen innefattar just det att våldsutövarens vilja och behov sätts i första 

rummet och den våldsutsatta kvinnans behov och vilja anpassas efter våldsutövarens behov 

och vilja. Den våldsutsatta kan under en längre tid ha rättat sig efter att någon annan styr och 

ställer över hennes liv och därför kan hon uppleva det som svårt att handskas med att behöva 

ta avgörande beslut mitt i den kris som ofta uppstår vid ett uppbrott. Många gånger har 

kvinnan även flytt mitt i en kaosartad livssituation och hon kan befinna sig i en livshotande 

situation. För den yrkesverksamma handlar arbetet i sådana lägen om att hjälpa kvinnan att 

hitta autonomin i sig själv och i sitt liv, att identifiera vilka resurser hon har möjlighet att 

använda sig av och vilka resurser som hon behöver få stöd att växa tillbaka in i. 

 

”Jag tänker det är någonstans att ha den här inre styrkan som kanske har tryckts ner 

mycket mer genom att hon, att personen har varit våldsutsatt men den finns ändå där, 

man ser det och det är ju en styrka som man kan locka fram genom att inte bara sätta 
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den våldsutsatta som ett offer. För du är inte ett offer hela tiden. Du är absolut ett offer 

för våldet, men Du är ju inte ett offer. Personen är inte ett offer.“ (IP2). 

 

“[...] när liksom tårarna kommer och man börjar tycka synd om dom, för dom behöver 

inte det, de flesta vill inte att man ska tycka synd om dom, utan de vill ju ha hjälp! 

Speciellt av polisen!” (IP6). 

 

Att kunna hjälpa de våldsutsatta kvinnor som socialtjänsten möter handlar om att stärka 

personen bakom utsattheten och samtidigt ge henne utrymme, tid och information om vad hon 

har varit utsatt för. Men även om vad som är hennes ansvar samt vad som är någon annans 

ansvar. Polisen hjälper kvinnorna genom att genomföra utredningar, samla in tillräckliga 

bevis för att få till en fällande dom i domstol. De genomför förhör och samtal med både den 

våldsutsatta samt våldsutövaren, och för att kunna bemöta dessa utsatta kvinnor på rätt sätt så 

behöver även polisen ha kunskap om våldets mekanismer. Informanterna vittnar om att rätt 

stöd och hjälp för kvinnan inte handlar om att de ska “ta över kommandot”. Istället handlar 

det om att vägleda kvinnan dit där rätt hjälp finns för just henne. Och för att kunna göra det 

behöver de känna till normaliseringsprocessens mekanismer och samt hur komplex en viss 

situation eller en viss relation kan vara. 

 

”Det är viktigt att vi inte gör för mycket, att personerna själv måste göra och handla. 

Man får inte glömma bort att alla människor liksom har en egen handlingsförmåga så 

att man får inte gå in och hjälpa för mycket för då tar man liksom bort människans 

liksom eget, handlingskraft på något sätt. Jag menar, får man göra själv och tänka och 

agera och sådär då tänker jag också, då stärker jag personens liksom självförtroende 

och så, att kanske orka ännu mer liksom, längre fram. “ (IP3) 

 

Även informanterna från polisen talar om vägledning, att inte lägga över ansvaret på kvinnan 

men samtidigt inte överskrida gränserna för hennes integritet. IP4 och IP6 nämner särskilt 

detta med att möta kvinnan på rätt sätt när det gäller detta, att hantera sin roll som 

myndighetspersoner så att det blir värdigt för kvinnan. 

 

“[...] men alltså det är ju vanliga människor vi har att göra med, berätta ‘det här är 

mitt jobb, det här ska jag göra, nu är jag här för din skull’” (IP4). 

 

“Utbildning handlar också om att hur säkrar vi snabbt så vi verkligen hjälper den här 

kvinnan? Annars sätter vi ansvaret på henne och det ska vi inte göra.” (IP6) 

 

Kompetens 

Samtliga informanter talar om kompetens i termer av att känna igen sina begränsningar och 

vikten av att ha ett gott bemötande. Detta gäller både för informanterna från socialtjänsten, 

och polismyndigheten. Den främsta faktorn till att vara kompetent inom sitt område ligger i 

att själv kunna inse sina egna begränsningar, att veta vad man kan och inte kan och att veta 

vart man vänder sig när ens begränsningar blir påtagliga. 

 

“Att man känner sina egna begränsningar. Jag tänker att det är också en form av 

kompetens, att man vågar säga ifrån. Eller ja, vågar liksom känna, veta vad jag kan 

och inte kan liksom. För vi är alla människor tänker jag.” (IP3) 

 

”Vi kan ju också bli sekundärt traumatiserade av våld. Och det behöver man ju kanske 

fånga upp. Så att våga prata om jobbiga saker och våga säga att man inte har släppt 
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jobbet när man åkte hem, utan det var ett jättejobbigt ärende och ja våga ta hjälp, att 

säga ifrån.” (IP2) 

 

Informanterna vittnar alltså om att ett gott bemötande är en avgörande faktor för att lyckas få 

kontakt med de människor som de arbetar med. Däremot menar många av informanterna att 

balansen mellan att vara medmänniska och professionell myndighetsperson inte alltid är så 

enkel och tydlig. Svårigheter som kan uppstå kan handla om att man som myndighetsperson 

också är en individ som på olika sätt blir påverkad av det som arbetet handlar om. 

Informanterna antyder att varningsklockor ringer när arbetet följer med hem och påverkar ens 

privatliv. Att vara kompetent handlar, enligt informanterna, om att i dessa lägen våga ta hjälp 

och våga prata om de svårigheter som kan dyka upp gällande gränssättningar för vad man som 

yrkesverksam orkar med. Att vara kompetent handlar också om att utvärdera sig själv och se 

vilka områden som kan behöva förbättras utan att för den delen klanka ner på sig själv. 

Kompetens, enligt informanterna, handlar också om förmågan att samarbeta med sina 

kollegor, att kunna kommunicera med andra och identifiera hur andras färdigheter kan 

komplettera ens egna.  

 

“Att vara lyhörd framförallt, ödmjuk och inse sina egna brister när man jobbar. Ta 

hjälp när man inte kan någonting, det är människors liv det handlar om så man ska 

inte gissa sig till saker som kan förändra någons liv. Ifrågasätta sig själv, ifrågasätta 

sina kollegor, dra nytta av sina kollegor framförallt!” (IP4) 

 

“Att aldrig reflektera över de misstag man gör eller så, då är man ganska klantig 

tycker jag. Alla borde ju utifrån sin begränsning bli kompetenta med erfarenhet.” 

(IP5) 

 

Men även förmågan att kunna samarbeta med andra instanser visar på kompetens inom både 

yrkesgruppen poliser, samt socialsekreterare. Informanterna från polisen talar om den goda 

samverkan de ständigt utvecklar med socialtjänsten, och socialtjänstens informanter vittnar 

också om viljan att söka kunskap och förståelse från andra myndighetsinstanser. Samtliga 

informanter tycks anse att det är en viktig faktor för att kunna bli kompetent. 

 

“Kunnig att samverka med andra myndigheter. För om vi inte samverkar med andra 

myndigheter då brukar det fallera rejält. Och det handlar om socialtjänsten, om 

sjukvården, kommunen, försäkringskassan, ja alla möjliga. Så att ha kunnandet, och 

har man kunnandet så har oftast förmågan att vara bra på det. Det är för mig att göra 

ett bra jobb helt enkelt.” (IP6) 

 

Som nämnts tidigare så är också bemötandet något som tas upp i relation att vara kompetent 

inom både socialtjänsten och polisen. 

 

“[...] ha en djup förståelse för människan och ha ett otroligt gott bemötande. För jag 

tror att i vårat jobb så är bemötande a och o. Har inte du ett gott bemötande då 

kommer du aldrig kunna fånga den här individen.” (IP2) 

 

Samtliga informanter talar om en så kallad social kompetens, förmågan att kunna möta 

människor i olika situationer och att kunna skapa goda relationer. Detta gäller både 

målsägande och misstänkt, eller utsatt och förövare. Att ha social kompetens anses vara en 

viktig och för många en nästan avgörande faktor för att kunna bli kompetent, att kunna utföra 

sitt jobb. 
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Sammanfattning analysen 

 

Det som i studien benämns som tyst kunskap uppfattas av samtliga informanter som en form 

av magkänsla som en får efter erfarenhet. Samtliga informanter pratar om magkänslan som ett 

viktigt inslag i deras dagliga arbete, och att det är i mötet med andra människor som 

magkänslan dyker upp. Den tysta kunskapen kan alltså ses som en form av inre kompass som 

den yrkesverksamma utvecklar genom den egna erfarenheten. Den praktiska kunskapen ser 

något annorlunda ut för polisen och socialtjänsten, då socialtjänsten ser den praktiska 

kunskapen som ett verktyg för att kunna vägleda kvinnan, medan polisen anser att mycket av 

den praktiska kunskapen handlar om att kunna utreda ett ärende. Däremot verkar de flesta av 

informanterna dela uppfattningen om att den praktiska kunskapen hör ihop med erfarenhet på 

det sätt att en lär sig att möta kvinnor som blivit utsatta. Hur en ska gå tillväga för att skapa ett 

förtroende till kvinnan ses hos informanterna som en form av praktisk kunskap. Den 

teoretiska kunskapen är starkt kopplad till utbildning och kunskap om 

normaliseringsprocessen. Detta är något som fem av sex informanter vittnar om. IP5 är inte av 

samma åsikt som resterande informanter, utan anser snarare att teoretisk kunskap handlar om 

”sunt förnuft” (IP5). Resterande informanter anser att kunskap om normaliseringsprocessen 

är en av de viktigaste faktorerna en yrkesverksam bör ha i åtanke vid utredande av brott i nära 

relation, då mer specifikt mäns våld mot kvinnor. Kompetens uttalas som en form av 

lyhördhet och självuppfattning som en yrkesverksam bör ha, att känna till sina egna 

begränsningar men samtidigt inte vara rädd för att utvecklas. Fem av sex informanter ser 

social kompetens som en avgörande faktor för att vara en kompetent socialsekreterare, eller 

en kompetent utredare på polisen. Social kompetens kan här alltså ses som den lyhördhet och 

självuppfattning som informanterna talar om i relation till kompetens inom yrket. 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilken kunskap som polis och socialarbetare 

anser sig behöva för att kunna utföra ett effektivt och professionellt arbete med mäns våld mot 

kvinnor, och hur de erhållit denna kunskap. Syftet är även att besvara hur deras samlade 

kunskapsbas ligger till grund för deras kompetens. 

 

Samtliga informanter från socialtjänsten och två av informanterna från polisen vittnade om en 

grundläggande kunskap om den process genom vilken våld i nära relation gradvis 

normaliseras, det vill säga normaliseringsprocessen. Det är fem av sex informanter som anser 

att normaliseringsprocessen är av hög relevans att ha för att kunna arbeta med våldsutsatta 

kvinnor, vilket är i enlighet med den forskning som finns inom ämnet (Weinehall & Jonsson, 

2008; Holmberg & Enander, 2011). De fem informanterna som är av den åsikten uppger 

också att kunskap om våldets konsekvenser och komplexitet är av vikt i förhållande till att 

förstå varför den våldsutsatta kvinnan kan befinna sig i ambivalens gentemot det hon har varit 

med om, och den destruktiva relation hon försöker bryta sig fri ifrån. Dessa fem av sex 

informanter menar att denna samlade kunskap baseras på en teoretisk utbildningsbakgrund 

som kombinerats med den praktiska erfarenhet som följer med tiden som yrkesverksam, 

genom möten med de parter som berörs när våld förekommer i en nära relation. Informanterna 

från socialtjänsten beskriver en bild av att teori och praktik går hand i hand vilket skiljer sig 

en aning från polisernas mer uppdelade bild av vad praktisk och teoretisk kunskap innefattar. 

Dock intygar informanterna, alla utom en, att båda delarna behövs för att skapa en legitim 

form av kunskapsbas hos en yrkesverksam. 
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En av totalt sex informanter skiljer sig i sin åsikt av varifrån kunskap om våld kommer och 

menar att det främst handlar om den yrkesverksammas sunda förnuft och livserfarenhet. Den 

sistnämnda informanten ställer sig kritisk till de teorier om strukturella faktorer som 

förklaringsmodell till varför våld mot kvinnor förekommer och vad det får för konsekvenser 

för den utsatta, vilket är något som skiljer sig från etablerad kunskap om 

normaliseringsprocessen (Weinehall & Jonsson, 2008). Det som den sistnämnda informanten 

dock överensstämmer med de övriga informanternas uppfattning, som anses vara viktigt, är 

främst erfarenheten av att ha arbetat med våldsutsatta. Varför erfarenheten framstår som så 

viktig är, enligt informanterna, för att erfarenhet erbjuder en slags fördjupad kunskap som 

både handlar om att lättare kunna identifiera var en våldsutsatt kvinna befinner sig i sin 

individuella situation, men också för att ha större möjligheter att navigera bland 

samhällsinstanser som är menade att finnas till hands för den våldsutsatta kvinnan, alternativt 

andra berörda parter, vid behov. Den fördjupade kunskapen mynnar i sin tur ut i det, som 

informanterna anser, blir en kompetent yrkesverksam person. Den kompetenta 

yrkesverksamma fungerar enligt informanterna som en vägledare som känner till sina 

begränsningar när den samlade kunskapsbasen inte räcker till. Den kompetenta 

yrkesverksamma beskrivs av samtliga informanter som att den bör känna till hur människor 

ska bemötas. En annan viktig egenskap hos en kompetent yrkesverksam är att inse att den 

egna begränsningen, att kunna ta till ytterligare stöd eller hjälp för att kunna utföra ett gott 

arbete, något som stämmer överens med vad Ellström (1992) beskriver som en kompetent 

medarbetare. 

 

Både informanter från polisen och från socialtjänsten vittnar om vikten av att tillämpa de 

förkunskaper som de innehar gällande normaliseringsprocessens mekanismer, och fem av sex 

informanter menar att de är medvetna om att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, 

en uppfattning som styrks av annan forskning (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014; 

Holmberg & Enander, 2011), se s. 4. De menar också att man som yrkesverksam bör vara 

observant på de förutfattade meningar som kan dyka upp vid en första kontakt med ett nytt 

ärende och att det är av vikt att fokus läggs på den specifika individ som ärendet berör.  

 

Svårigheter som uppstår i arbetet med våldsutsatta kvinnor handlar enligt informanterna 

främst om att få tillgång till nödvändig och rätt information som behövs för att göra ett 

grundligt utredningsarbete. Det är i exempelvis ett sådant skede det blir av vikt för de 

yrkesverksamma att känna till våldets orsaker och konsekvenser för att på ett så effektivt sätt 

som möjligt försöka få ett så sanningsenligt och heltäckande perspektiv i varje individuell 

situation. Med undantag från den informant från polisen som avviker i sin uppfattning 

gällande våldets orsaker och vilka som drabbas, så skiljer sig inte poliserna och 

socialsekreterarna sig åt särskilt markant i det stora hela när det gäller uppfattningen om vad 

som är relevant kunskap. De är överens om vilka orsakerna till våld mot kvinnor är eller hur 

våldet tar sig i uttryck. Trots att den avvikande polisen har en annan uppfattning gällande 

vilka som kan utsättas för våld och vad orsakerna till det kan vara så överensstämmer dennes 

uppfattning med de andras gällande att erfarenhet inom arbetsområdet är en nyckelfaktor till 

en god kunskapsutveckling, något som styrks av Blom, Morén & Nygren (2013).  

 

Att fem av sex informanter ger liknande utsagor gällande vad som anses viktigt att kunna i 

förhållande till arbete med våldsutsatta kvinnor tyder på att det finns en majoritet som har en 

gemensam bild av vad relevant kunskap bör innefatta. Det tyder också på att relevant kunskap 

finns tillgängligt bara en vet vart en ska vända sig. Att det av totalt sex informanter 

framkommer endast en yrkesverksam som avviker i sin uppfattning avseende orsaker, 
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konsekvenser och risk för utsatthet tyder på att det inte finns en integrerad gemensam 

uppfattning av kunskap att utgå ifrån gällande hur problemområdet mäns våld mot kvinnor 

ska bemötas och arbetas med. 

 

Slutsatser 
 

Tidigare forskning inom ämnet mäns våld mot kvinnor är bristfällig när det kommer till att 

belysa hur våldsutsatta kvinnor bemöts och hur berörda yrkesgrupper arbetar med dessa 

problem, exempelvis polis och socialtjänst. Den mesta forskningen som finns inom området 

belyser hur samhället kan arbeta för att få män att inte utöva våld, eller hur kvinnor som blivit 

utsatta för våld upplever sin situation eller sitt trauma (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014; 

Anderson & Saunders, 2003). Därför behövs studier som belyser arbetsmetoder hos de 

berörda yrkesgrupperna, för att få underlag till arbetsmetoder som fungerar. Tyvärr är inte 

samhället där än, att män inte slår och att kvinnor inte blir slagna, så det behövs kunskap och 

kompetens för att kunna möta dessa kvinnor och att lagföra dem som begår brott mot dem, 

samt för att motivera dem att bryta upp från den eller de män som misshandlar dem. I 

förhållande till statens och kommunernas ansvar gentemot de kvinnor som utsätts för våld är 

det av vikt att forma en gemensam kunskapsbas för alla poliser och socialsekreterare som 

dagligen arbetar med att leva upp till detta ansvar. Om inte en integrerad gemensam och 

heltäckande kunskapsbas finns inom socialtjänsten och polisen riskerar samhällsmedborgarna 

att inte få samma bemötande eller tillgång till insatser på lika villkor. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som skriver vår c-uppsats i socialt arbete, och vi 

ska beröra ämnet mäns våld mot kvinnor. Tanken är att intervjua 3 personer från 

socialtjänsten och 3 personer från polisen, och vi är intresserade av att intervjua 3 

socialsekreterare på er myndighet som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Vi hoppas att ni ska 

kunna hänvisa oss till rätt personer/fler personer inom er myndighet. Det finns mer 

information i det bifogade informations- och samtyckesbrevet. 

 

Vi hoppas på svar från er snart! 

 

Med vänliga hälsningar  

Louise Joensuu (l.hultgren@hotmail.com, 0738323639) 

Natalie Ågren (natalie.agren91@gamil.com, 0739225983) 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som skriver vår c-uppsats i socialt arbete, och vi 

ska beröra ämnet mäns våld mot kvinnor. Tanken är att intervjua 3 personer från 

socialtjänsten och 3 personer från polisen, och vi är intresserade av att intervjua 3 poliser på er 

myndighet som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Vi hoppas att ni ska kunna hänvisa oss till 

rätt personer inom er myndighet, och det finns mer information i det bifogade informations- 

och samtyckesbrevet. 

Vi hoppas på svar från er snart! 

Med vänliga hälsningar  

Louise Joensuu (l.hultgren@hotmail.com, 0738323639) 

Natalie Ågren (natalie.agren91@gamil.com, 0739225983) 
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Bilaga 3 

Informationsbrev – C-uppsats 

Hej! 

Vi är två studenter vid Örebros Universitet som ska skriva vår kandidatuppsats i socialt 

arbete. Vi har valt att undersöka hur synen på kunskap och kompetens ser ut hos 

yrkesverksamma i förhållande till mäns våld mot kvinnor. Vi har valt att fokusera på hur de 

som arbetar med våldsutsatta kvinnor ser på den kunskap och kompetens som finns inom 

detta område. Vi planerar att genomföra intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten 

och polismyndigheten som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. 

Syftet med studien är att få en bild av vad yrkesverksamma anser behövs för att kunna arbeta 

på ett gynnsamt sätt med mäns våld mot kvinnor. Syftet är även att försöka kartlägga vilken 

kunskap och kompetens som finns inom området idag och hur den används för att bistå med 

lämpliga insatser. 

Intervjuerna kommer att omfatta fyra teman som alla berör kunskap, kompetens och 

tillämpning av dessa i praktiken. Varje intervju beräknas ta cirka 1-2 timmar. Vi kommer att 

vara två intervjuare där en av oss ställer frågor och den andra antecknar. Intervjuerna kommer 

även att spelas in. Deltagande i studien sker på frivillig basis och kan när som helst avbrytas; 

både i samband med intervjun och efter. Det material som vi samlar in kommer enbart att 

användas i denna uppsats och du som agerar informant kommer att vara anonym både i själva 

sammanställningen av materialet och i presentationen av den slutliga uppsatsen. Med detta 

informationsbrev så följer ett samtyckesavtal där du som agerar informant skriver under att du 

har tagit del av informationen. Samtyckesavtalet har ingen juridisk bindning då det främst 

syftar till att vi vet att informanterna känner till sina rättigheter i och med deltagandet. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att genomföra en bra kandidatuppsats på vår väg mot examen 

inom socialt arbete J 

Med vänliga hälsningar Louise Joensuu (0738323639, l.hultgren@hotmail.com) Natalie 

Ågren (0739225983, natalie.agren91@gmail.com) 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till att delta i studien med 

vetskap om att jag närsomhelst kan avbryta min medverkan: 

Underskrift:___________________________________________ 

(Medtages vid intervjutillfälle) 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Inledning/Bakgrundsinformation 

Kan du berätta vad din yrkestitel är och vad det innebär? 

Vad var det som gjorde att du valde det här jobbet/sökte det här jobbet?  

Hur hamnade du här?  

 

Kunskap: 

Kan du identifiera vilka kunskapsområden du har i anslutning till ditt arbete med våldsutsatta 

kvinnor? - spekulativ fråga. 

 -I- Teoretisk kunskap 

Vilken tidigare kunskap anser du att en borde ha om mäns våld mot kvinnor i ditt arbete? 

Vad har du för teoretisk utbildningsbakgrund gällande mäns våld mot kvinnor? 

Kan du identifiera hur du använder dig av teoretisk kunskap i ditt arbete? 

-II- Praktisk kunskap 

Använder du dig av några särskilda handlingsstrategier i ditt arbete?  

Vad innebär praktisk kunskap inom ditt arbetsområde enligt dig?  

Hur använder du dig av dina tidigare erfarenheter i ditt arbete? 

 -III- Tyst kunskap 

Finns det situationer i ditt arbete där du får en viss magkänsla? 

Kan du ge exempel på en sådan situation när du “går på din magkänsla”?  

Anser du att du har kunskap inom ditt område som du inte har läst dig till? 

 

 

Kompetens: 

Vad innebär det enligt dig att vara kompetent inom ditt arbetsområde?  

Skulle du kunna beskriva hur du har förvärvat din kompetens i ditt arbete? 

Kan du berätta om en medarbetare som du tycker är kompetent och varför?  

Upplever du att dina samlade kunskaper genomsyrar din kompetens? 

- Hur/På vilket sätt? 

 

Det dagliga arbetet: 

Vilka regelverk/styrdokument arbetar ni efter på er arbetsplats?  

Finns det tillfällen när du känner dig hindrad av dessa i ditt dagliga arbete? 

Finns det något annat som du upplever som ett hinder för att kunna göra ditt jobb? 

Exempelvis feministisk oförståelse bland kollegor eller patriarkala föreställningar. 

Kan du identifiera brister i ditt arbete där du upplever att du kan göra ett bättre jobb?  

  

Avslutning: 

Finns det sidor av ditt jobb som är bättre eller sämre?  

Varför? På vilket sätt? 

Har du några tips till nya medarbetare som ska jobba med samma uppgifter som du? 

Är det något som har dykt upp under den här intervjun som du vill kommentera? 


