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Det besvärliga våldet
Ekström (2016)

Syftet med avhandlingen var att 
analysera hur våldsutsatta kvinnors 
behov tolkas, omförhandlas och 
anpassas för att kunna hanteras inom 
socialtjänstens organisation.

• Behov och insatser
• Socialtjänstens organisering
• Socialarbetares handlingsutrymme



Varför?

När jag arbetade på socialkontor mötte jag blåslagna
kvinnor. Ibland. Det var ibland uppenbart att de hade blivit
utsatta för våld av sina män. Ändå lät jag bli att fråga om
just detta, våldet. Allt annat tog jag enkelt upp, men inte
våldet. Efteråt anklagade jag mig själv för att ha svikit
kvinnorna, att jag inte frågade om det som kanske var
viktigast och svårast i deras liv. Det som de behövde hjälp
med. (…) Men det var enkelt, anledningen till att jag inte
frågade var enkel. Det fanns ingen hjälp att erbjuda.
(Alakoski, 2012, s. 56-57)



Den historiska kontexten

Allmänt åtal

Mäns våld mot kvinnor – en 

jämställdhetsfråga.
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Den välfärdsteoretiska kontexten
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Handlingsutrymme



Socialtjänsten
– en aktör bland flera, men med ett 

särskilt ansvar
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Organisation

Stöd till kvinnor som 
utsatts för våld i nära 

relationer

Barnenhet Ekonomiskt bistånd Missbruk/Vuxen Öppenvård



Viktiga komponenter för ett 
fungerande samarbete

• Samsyn

• Gemensam kunskap om 
våld i nära relationer

• Tid

• Fungerande verksamheter
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Ur: Ekström, V. Gränsytor under förhandling. Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4/2018.



Samtalsstöd

• Stora skillnader mellan kommunerna

Kuratorer, terapeuter, samtalsserier, stödsamtal…

• Utlandsfödda kvinnor mer sällan i samtalsinsatser?

• Psykiatrins roll – ansvarsfördelning behandling/terapi



Ekonomiskt och 
praktiskt stöd

• Vanligt hos många som söker sig till socialtjänsten

• Inte bara fattiga

• Många olika praktiska behov

• Stöd  i rättsprocessen?



Skyddsbehov BostadsbehovStödbehov

Boenderelaterade 
behov

• Olika bedömningar av ”rätten” att få bo på skyddat boende
• Periodvis problem att hitta platser på skyddade boenden
• I vissa regioner mycket svårt att hitta nya bostäder



Gränsdragningar

Begränsningar
Överföring 
av ansvar 

Krav

Kräva 
biståndsbeslut

Tidsgränser

Definiera vem 
som har rätt till 
stöd – lämna 
mannen?

• Kvinnan själv
• Polisen
• Psykiatrin
• Andra inom IoF
• Andra 

organisationer



Vad bör våldsutsatta kvinnor ha rätt till 

för stöd/insatser?

Vad behöver förändras för att 

våldsutsatta kvinnor ska få 

det som de behöver?



Socialtjänst i förändring

Kan innebära utarmning 
pga ytlig kompetens och 
fragmentering, men 
också professionalisering 
(kompetens, 
handledning, resurser)

Gräddfiler, andra logiker

Ställs grupper mot 
varandra?

Risken är ett ensidigt 
fokus på utredning och 
bedömning.

Insatser utan 
biståndsbedömning? 
Låga trösklar kontra 
rättssäkerhet…

Vem utvecklar nya insatser 
för att möta klienternas 
behov?

Stödbehov som inte är 
insatser.

Leder marknadiseringen till 
en förskjutning mot ökat 
fokus på 
behandling/medikalisering?
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Våld i nära relationer – det börjar med kärlek
Podd som finns på Spotify och Itunes
Linn Moser Hällen & Rebecca Lagh

Avsnitt 2: I mötet med socialtjänsten 

Kontakt: veronica.ekstrom@esh.se
Avhandlingen:  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:957007

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:957007

