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Abstract 
 

Women's vulnerability to domestic violence is a widespread social problem that causes 

problematic consequences for society and to the individual. I wondered what 

significance the professionals' knowledge has to help abused women, how professionals 

and abused women describe abused womens needs, and how the professionals work 

with and consider important in meeting with and helping abused women. Six qualitative 

interviews with a social worker who were working as a therapist in the social services, 

as councilors and in women's shelter were performed. The results showed that the 

professionals regarded specific knowledge of domestic violence as a prerequisite for 

being able to help the woman adequately. Furthermore, it appeared that the woman's 

needs could be psychological need of support and processing, but also help with 

practical issues to sort out their situation. The social workers were mapping the violence 

and the situation of the abused women. The mapping could determine the woman's 

needs and potential contributions. 
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Sammanfattning 
 

Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som får 

problematiska följder både för samhället och individen. Jag ställde mig frågan vilken 

betydelse de professionellas kunskap har för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, hur de 

professionella och kvinnorna ser på kvinnans behov, samt hur de professionella arbetar 

med och anser är viktigt i mötet med våldsutsatta kvinnor. Sex intervjuer med 

socialarbetare som jobbade som behandlare inom socialtjänst, kuratorer och kvinnojour 

genomfördes. Resultatet visade att de professionella såg särskild kunskap om våld i nära 

relationer som en förutsättning för att kunna hjälpa kvinnan på ett adekvat sätt. Vidare 

framgick att kvinnans behov kunde utgöras av psykiskt behov av stöd och bearbetning, 

men också praktisk hjälp för att få ordning på sin situation. För att hjälpa kvinnan 

kartlade man våldet och kvinnans situation. Genom kartläggningen kunde man utröna 

kvinnans behov och bedöma insatser.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor, socialarbetare, behandling.  
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1. Inledning 
 

Denna uppsats grundar sig i mitt intresse för fenomenet våld i nära relationer. Under 

utbildningen har jag fått en allt tydligare bild av komplexiteten och omfattningen av våld i 

nära relationer. I ju fler sammanhang jag stöter på ämnet så möter jag allt fler perspektiv och 

förhållningssätt till våld i nära relationer. Uppfattningar om hur man bör gå till väga för att 

arbeta för att hjälpa/stödja de som lever i, eller har lämnat en relation där en blivit utsatt för 

våld kan se olika ut. Utifrån den litteratur och forskning jag sökt i ämnet framgår att det är ett 

stort och väl bearbetat forskningsområde. Både utifrån det omfattande forskningsfältet och de 

olika förhållningssätten och perspektiven på fältet utvecklades också nyfikenheten för att göra 

en studie kring hur olika myndigheter och organisationer i praktiken handgripligen arbetar 

med våld i nära relationer med utgångspunkt ur olika scenarion, detta har i sin tur kommit att 

leda fram till studiens syfte och frågeställning.  

 

Följande kapitel kommer att innehålla en beskrivning av omfattningen av våld i nära 

relationer och en problematisering och studiens relevans, samt en redogörelse för begrepp och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.2 Våld - ett omfattande problem  
 

Kvinnors utsatthet i våld i nära relationer utgör ett omfattande samhällsproblem. Kvinnor som 

utsatts för våld har i högre utsträckning än icke våldsutsatta besvär som är relaterade till 

folkhälsoproblem så som fysisk och psykisk ohälsa. Dessa besvär kan yttra sig som t.ex. 

ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom och sömnsvårigheter, somatiska symptom, 

riskbruk av alkohol, mm(Nationellt centrum för kvinnofrid [NCT], 2014). Våldsutsatta 

kvinnor löper också större risk för personlig ekonomisk utsatthet i upp till tio år efter att man 

fått vård till följd av skador orsakade av våld och kan bli beroende av ekonomiskt 

bistånd(Trygged, Hedlund och Kåreholt, 2013). Statistik från Brottsförebyggande rådet visar 

att det 2013 gjordes 27 056 anmälningar gällande misshandel mot kvinnor över 18 år varav 

drygt 14 000 av anmälningarna rörde våld mot kvinnor i nära relationer. Man uppskattar att 

mörkertalet är stort och att endast var femte fall anmäls. Statistik från kvinnojourer visar att 

man gjort 105 623 stödinsatser för kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer(http://www.roks.se/mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik). Kvinnors utsatthet 
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för våld i nära relationer och de följder våldet förorsakar leder till stora samhällsekonomiska 

kostnader(Statens offentliga utredningar[SOU] 2014:49). Våldet mot kvinnor i nära relationer 

är ofta upprepat och av allvarlig karaktär som kan få flera olika negativa konsekvenser för den 

våldsutsatta både på lång och kort sikt. Att den våldsutsatta får professionellt stöd i sin 

situation anses vara av stor vikt för att minska negativa effekter av våldet(Brottsförebyggande 

rådet [BRÅ], 2009). I Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49) önskas ett 

mer effektivt samarbete mellan de aktörer som möter kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. I detta arbete är socialtjänsten i fokus. Individuella handlingsplaner ska skapas, 

följas upp och dokumenteras. En kartläggning bör göras för att stödbehov och vilka insatser 

och aktörer som är aktuella (SOU 2014:49). 

 

1.3 Att leva med våld  
 

I Holmberg och Enander (2012) redogörs för Eva Lundgrens begrepp 

normaliseringsprocessen som beskriver hur våldet ofta börjar med att mannen successivt 

krymper kvinnans livsutrymme genom att i små steg bli allt mer kontrollerande. Mannens 

beteende som först kan verka oskyldigt och omtänksamt leder steg för steg till allt mer 

orimliga krav och förväntningar på kvinnan. Kvinnan blir allt mer isolerad och känslomässigt 

kontrollerad av mannen, som växlar mellan att vara våldsam och aggressiv till att kompensera 

med att ta hand om kvinnan och vara mycket kärleksfull. Genom att mannen växlar mellan 

våld och värme så blir situationerna mer diffusa för kvinnan. Detta möjliggör en eskalering av 

våldet över tid utan att kvinnan känner att det finns skäl att lämna honom. För att undvika 

våldet är det vanligt att kvinnan anpassar sig efter mannens vilja. Kvinnan kan utveckla 

anpassningsstrategier och successivt internaliserar mannens bild av vad det är som utlöser 

våldet. Tillslut kan hon lägga skulden på sig själv. Hon kan t.ex. rationalisera våldet genom att 

resonera kring att om hon inte gjort si eller så, så hade han inte blivit arg (Holmberg och 

Enander 2012).  

 

Normaliseringsprocessen bidrar till att bygga ett traumatiskt band till mannen som är mycket 

svårt att bryta. Kvinnan påverkas ofta starkt av intensiva och paradoxala känslor som kärlek, 

rädsla, hopp, hat, skuld och medlidande. Vanligt är att kvinnan känner ett stort behov av att 

förstå mannen och våldet. Detta kan tolkas som ett sätt för kvinnan att skapa mening och 

sammanhang i sin livssituation (Holmberg och Enander 2012). De komplexa känslorna i 

kombination med att kvinnan bryts ner psykiskt gör det mycket svårt för henne att lämna 
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mannen. Många kvinnor återgår till mannen flera gånger innan hon lämnar för gott. Det är 

vanligt att kvinnan behöver gå igenom flera olika stadier i uppbrottsprocessen innan hon 

tillslut kan bli fri från mannen både fysiskt och emotionellt. Det kan börja med att kvinnan 

seriöst tvivlar på relationen och börjar söka alternativ.  Hon försöker kanske också föreställa 

sig till att hon inte kommer att vara tillsammans med mannen längre. Ofta blir den definitiva 

vändpunkten när hon fruktar för sitt liv eller att någon annan ska bli utsatt av mannen om hon 

inte lämnar (Holmberg och Enander 2012). Hon går hon ofta igenom känslor av att hon älskar 

honom, hatar honom och tycker synd om honom (Holmberg och Enander 2012). Tillslut kan 

kvinnan nå en känsla av likgiltighet inför mannen. I den våldsutsatta kvinnans livssituation 

kan signifikanta andra stötta och hjälpa kvinnan i relationen. En negativ inställning till 

relationen kan bidra till att kvinnans bindning till mannen blir ännu starkare. Genom att det 

kan vara svårt att övertyga kvinnan om att lämna relationen. Signifikanta andra kan sätta 

kvinnan i en position där hon försvarar mannen och relationen. Ett förstående och bekräftande 

stöd för kvinnan i hennes känslor och situation kan dock hjälpa till att frigöra kvinnan från 

mannen. Det signifikante andre kan vara t.ex. en vän, en familjemedlem, en lärare, 

arbetskamrat, jourkvinna, socialarbetare eller till och med en offentlig person (Holmberg och 

Enander 2012). 

 

Det bör påtalas att Lundgrens förklaringsmodeller är ett perspektiv på våld i nära relationer. 

En annan central forskare i ämnet våld i nära relationer är Margareta Hydén (2012) som ser 

mer på de relationella omständigheterna och dynamiken mellan mannen och kvinnan snarare 

än Lundgrens strukturella perspektiv för att förklara våldet (Holmberg och Enander 2012). Då 

min studie är avgränsad till endast kvinnan så har jag utgått ifrån Lundgrens perspektiv. Om 

min studie hade avsett att undersöka manen och kvinnan i relation till varandra i förhållande 

till våld i nära relationer hade Hydéns perspektiv varit lämpligare att utveckla.   

 

1.4 Problemformulering 
 

I denna uppsats tänker jag studera professionella som kommer i kontakt med kvinnor som 

utsatts för våld, hur de tänker kring problematiken och hur man arbetar med dessa kvinnor. 

Jag har valt att intervjua professionella inom socialtjänst, kvinnojour och kuratorer. 

Bemötande och relationer mellan de professionella är viktigt, därför är det av intresse och 

relevans för socialt arbete hur hjälparen ser på fenomenet våld och hur de bemöter och arbetar 

med kvinnan som utsatts för våld. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare, kuratorer och kvinnojourer 

arbetar med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

 Vilken betydelse framstår de professionellas kunskap för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Hur ser de professionella och kvinnorna på kvinnans behov?  

 Hur arbetar de professionella i praktiken med den våldsutsatta kvinnan; Hur 

identifierar de hennes behov, samt vad de anser är viktigt för ett positivt utfall? 

 

1.6 Avgränsning 
 

Eftersom att jag är intresserad av att veta hur man mer specifikt arbetar med den våldsutsatta 

kvinnan har jag valt att utgå från kvinnor utan barn för att underlätta analysen. Jag har även 

valt att utgå ifrån kvinnor som blivit utsatta för våld i en heterosexuell parrelation.  

 

1.7 Begreppsförklaringar 
 

Våld i nära relationer är våld som förekommer mellan personer som har en känslomässig 

relation och anknytning till varandra. Denna uppsats är avgränsad till mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Våldet sker oftast i privata miljöer eller avskilt från utomståendes insyn. Det 

faktum att våldet utövas vid specifika platser, tider och välriktat på ett sätt att det går att dölja 

för omgivningen tyder på att våldet är kontrollerat och en medveten handling från 

våldsutövaren (Holmberg och Enander 2012).  

 

Jag har valt att utgå ifrån Socialstyrelsens definition och utsatthet av våld i nära relationer:  

 

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas 

för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och 

psykiskt våld. 

Fysiskt 

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. 

Sexuellt 

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som 

den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. 

Psykiskt  

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur 

kan räknas till den psykiska utsattheten. 
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Social utsatthet 

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och 

vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 

Materiellt/ekonomisk utsatthet 

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en 

part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för 

densamme. 

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även 

utsättas för vanvård eller 

försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig 

kost.(www.socialstyrelsen.se) 

 
 

 

 

1.8 Disposition  
 

Min studie börjar med ett kapitel som innehåller inledning, beskrivning av bakgrund relaterat 

till våld i nära relationer, problemformulering, studiens syfte och frågeställningar. Detta följs 

av avgränsningar och begreppsförklaringar som gäller för min studie. Följande kapitel 

innehåller tidigare forskning vilket jag valt att dela upp i tre teman: Hjälparens perspektiv på 

våld, kvinnans behov och arbetsmetoder och viktiga utgångspunkter i arbetet med kvinnan. I 

kapitel tre redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitel fyra innehåller studiens 

metodredovisning som där resonemang om studiens tillförlitlighet och etiska 

ställningstaganden. Resultat och analys av det empiriskt insamlade materialet presenteras i 

kapitel fem. Slutligen följer ett kritisk diskussionsavsnitt kring resultatsammanfattning, 

resultatdiskussion och metodkritik.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel innehåller tidigare forskning som utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är 

relevanta och bidrar till att ge en förståelse för socialt arbete med kvinnor som utsatts för våld 

i nära relationer. Kapitlet beskriver först kortfattat hur sökprocessen sett ut. Forskningen har 

indelats i tre teman: Hjälparens teoretiska perspektiv på våld, kvinnans behov och 

arbetsmetoder och viktiga utgångspunkter i arbetet med kvinnan. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion om forskningens relevans i min studie.  

 

2.1 Sökprocess  
 

Jag började min litteraturöversikt med att söka igenom tidigare kurslitteratur för att bilda mig 

en övergripande uppfattning om problemet och för att identifiera användbara sökord. Jag har 
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efter det gjort en kedjesökning på den litteratur jag anser vara mest relevant i min studie. I 

Enander och Holmbergs (2012) hänvisar man till en artikel som var relevant. Artikel hittade jag 

genom att söka i databasen SocIndex med sökord "Anderson Saunders" och med begränsning 

"Peer Reviewed". Utifrån Anderson & Saunders (2003) Leaving an abusive partner. Trauma, 

violence & abuse, Vol. 4 no 2, doi: 10.1177/1524838002250769 så sökte jag på några av de 

nyckelord man använt i artikeln. Jag har använt mig av databaserna Socindex, Libris, Swepub 

och PsycInfo med sökorden domestic violence, family violence, abused women, violence, 

sökorden är också använda översatt på svenska och i olika kombinationer med varandra. 

Sökresultatet är mycket omfattande  som minst ca 400 träffar och upp till ca 20 000 träffar på 

de olika databaserna. Jag har därför valt ut artiklar med de avgränsningar som nämns ovan, 

och även valt att inte söka på artiklar publicerade före 2000.  

 

2.2 Hjälparens teoretiska perspektiv på våld 
 

2012 beslutade regeringen att låta arbeta fram förslag för ett effektivare arbete kring våld i 

nära relationer. Förutsättningar för att upptäcka våld i nära relationer kräver kunskap hos 

professionella.  Det konstaterades att de som möter kvinnorna behöver övergripande kunskap 

om våld i nära relationer och hur man ställer frågor kring våld. Det är också viktigt att ha 

verktyg att kunna bemöta och hantera de svar man får från den våldsutsatte. Det behöver 

finnas rutiner kring vilka situationer man ska fråga och den professionelle behöver även förstå 

nyttan med att fråga (SOU 2014:49). 

 

Mattsson (2013) påvisar i sin kvalitativa studie att socialarbetare vid en arbetsplats där 

socialarbetare utgick ifrån att våldet är relationellt och att man behöver förstå våldet i sitt 

sammanhang. Socialarbetarbetarna har intagit ett neutralt förhållningssätt i den inledande 

kontakten med kvinnan (och övriga inblandade parter). Främst användes strukturella 

förklaringsmodeller, feministiskt perspektiv användes i en avsevärt minde omfattning. 

Socialarbetarna ansåg att ett feministiskt förhållningssätt gav en allt för onyanserad förståelse 

för våldet. Dock så pekar Mattson (2013) på att en kombination och öppenhet för olika 

förhållningssätt är nödvändigt för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt i arbetet 

med våldsutsatta. Studien visar att förförståelsen och olika typer av utbildning har betydelse 

för hur man ser på och väljer att arbeta med våldsproblematik (Mattson, 2013).  
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2.3 Kvinnans behov 
 

I Anderson och Saunders (2003) studie identifierar man socialpsykologiska faktorer och 

materiella resurser som två av de viktigaste omständigheterna som påverkar om kvinnan 

stannar i eller lämnar en relation där hon utsätts för våld. De materiella resurserna innebär vad 

hon har för betydelsefulla resurser t.ex. bostad men även ekonomiska resurser, framförallt 

jobb och stadig inkomst.  De socialpsykologiska faktorerna utgörs av socialt närverk och 

kontakter och relationer till människor utanför parrelationen, men också hur hon förhåller sig 

till och känner för mannen. Studien visar att hjälpbehovet inte nödvändigtvis försvinner efter 

uppbrottet. Särskild utsatthet i form av svagt socialt stöd och/eller nätverk och bristande 

materiella och ekonomiska resurser kan orsaka långvariga negativa effekter på kvinnans 

välmående. En studie av Trygged, Hedlund och Kåreholt, (2013) visar även att våldsutsatta 

kvinnor löper större risk att drabbas av ekonomisk utsatthet i upp till tio år efter våldet.  

 

I Statens offentliga utredningar (2014:49) framgår att kvinnan kan vara i behov av mer 

handgriplig hjälp. Den våldsutsatte kan ha många kontakter med olika organisationer och 

myndigheter. I dessa kontakter kan hon behöva stöd och hjälp av en oberoende stödperson. 

Kvinnan kan även behöva praktiskt stöd i sin vardag eller kring bestyr som uppstår i och med 

att hon separerar från mannen, t.ex. flytt, skjuts till möten, barnpassning, betala räkningar, 

mm(SOU 2014:49).  

 

I Scheffer Lindgrens (2009) doktorsavhandling gjordes fyra delstudier, varav delstudie ett och 

två är relevanta i min studie. Delstudie ett byggde på intervjuer med 14 kvinnor som berättat 

om sina erfarenheter om att lämna en våldsam relation. Där fann man att rädsla och känslor 

och upplevelser relaterade till rädsla hade upptog mycket av kvinnans tankar. Kvinnorna 

uppgav att de kände obehag, oro, stress, chock, en känsla av kaos, skam, förvirring, 

ambivalens, traumatisering och känslomässiga band. Rädslan utgjorde ett stort hinder för 

kvinnan att lämna relationen men kunde också tillslut också bli drivkraften att lämna. 

Oftast så blev drivkraften att lämna först när kvinnan upplevde att våldet kommer att döda 

henne om hon stannar kvar eller att våldet påverkar någon annan. Författaren kunde även 

se ett samband mellan kvinnor som lämnade och om kvinnan hade stöd utifrån.  
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I Scheffer Lindgrens (2009) doktorsavhandling delstudie två gjordes djupintervjuer med 

samma 14 våldsutsatta kvinnor för att undersöka det psykiska hälsotillståndet och kvinnans 

känsla av sammanhang (KASAM). Detta undersöktes med olika typer av mätinstrument för 

psykisk hälsa. Man konstaterade genom extern forskning att kvinnor upplevt våld i nära 

relationer kan ha mer komplexa symptom än PTSD. Författaren fann att kvinnorna hade 

starka känslor av rädsla och osäkerhet som i vissa fall gällde rädsla för att dö. Kvinnorna hade 

även svårt med känslor av skuld och skam. Kvinnornas sammantagna situation och 

upplevelser ledde till långtgående psykosomatiska problem och 12 av kvinnorna uppnådde 

kriterier för PTSD. Man fann dock att symtombilden var mer komplex. Resultatet av 

mätningen av kvinnornas psykiska hälsa visade att kvinnorna hade sämre värden än 

kontrollgrupper. Man fann också att kvinnorna hade låga värden av KASAM vilket 

korrelerade med höga värden av psykisk ohälsa.  Kvinnorna upplevde sig dock i grunden ha 

en god självkänsla.  

 

2.4 Arbetsmetoder och viktiga utgångspunkter i arbetet med kvinnan 

 
Anderson och Saunders (2003) beskriver att förståelse för den våldsutsatta kvinnans 

uppbrottsprocess är av stor betydelse för hjälparen i arbetet. Att kvinnan upprepade gånger 

återvänder till relationen eller uthärdat allt mer stegrande våld behöver inte nödvändigtvis 

vara ett misslyckande för kvinnan. Författaren menar att kvinnan genom dessa processer kan 

hitta nya coping strategier som kan leda henne närmare till ett uppbrott. Anderson och 

Saunders framhåller att hjälparen måste vara uppmärksam på att identifiera kvinnans olika 

behovsområden både praktiskt och psykiskt. Att upptäcka våld är viktigt för att kunna erbjuda 

adekvat stöd åt kvinnan och kunna samverka mellan olika organisationer som kan erbjuda rätt 

hjälp (Trygged, Hedlund och Kåreholt, 2013). Behovet av att arbeta uppsökande påtalas också 

i en Brittisk studie där man undersökt hur socialarbetare förhåller sig till och arbetar med 

våldsutsatta kvinnor. Man menar att det är av stor betydelse att socialarbetaren har en lämplig 

utbildningsnivå både för hur man identifierar tecken på utsatthet men också verktyg för hur 

man ska bemöta och stötta kvinnan efter att man konstaterat att hon är utsatt. I studien fann 

man att många socialarbetare hade en övergripande kunskap om kvinnors utsatthet i våld i 

nära relationer men att man hade svårigheter att upptäcka problematiken i mötet med 

klienterna och att man underskattade omfattningen av förekomsten av våld och vilka 

svårigheter det förorsakar för den utsatte. Författarna påtalar också en viktig utgångspunkt är 

att organisationen har handlingsplaner och rutiner för hur man ska fråga om våld och 
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behandla våldsärenden (Heffernan, Blythe och Nicolson, 2014). Viktigt är att skapa rutiner för 

att fråga om våld, då det är ovanligt att kvinnan spontant berättar om det. I  synnerhet i 

situationer där det är större sannolikhet att man möter våldsutsatta kvinnor så som socialtjänst 

och hälso- och sjukvården. Detta på grund av att kvinnan inte nödvändigtvis själv förstår att 

hennes symptom eller problem är förorsakade av våldet. Utöver fysiska skador så kan kvinnan 

ha många olika former av ohälsa t.ex. sömnsvårigheter, ångest, depression kroniska 

smärttillstånd och posttraumatisk stressyndrom. (SOU 2014:49). 

 

I en kvalitativ studie av Löwenborg och Sjöblom (2009) undersökte författarna 

samspelsmönster mellan klienter och familjebehandlare ur klientens perspektiv. Studien 

visade att ett positivt samspelsmönster förutsätter att behandlaren tillsammans med klienten 

definierar de problem och behov som finns. Man fann att i de fall då behandlare och klient 

haft olika syn på problemet kan resultera i en negativ påverkan på behandlingen. Klienterna 

ansåg att det var betydelsefullt att de kände inflytande över behandlingsprocessen och att 

behandlaren lyssnade och fick klienten att känna sig förstådd. Studien påvisar också att 

hjälparens förförståelse och förhållningssätt till problematiken har stor betydelse för om 

behandlingsprocessen blir framgångsrik. Om hjälparen inte lyckas skapa allians med klienten 

kan det resultera i att klienten undanhåller känslig information om sina problem, vilket i sin 

tur kan ge en missvisande bild av problemen. Definieringen av problemet är en central 

utgångspunkt för att skapa en god relation mellan klient och hjälpare. Det ställer höga krav på 

hjälparen att vara medveten om sina egna föreställningar och hur de kan påverka processen 

och relationen (Löwenborg och Sjöblom. 2009).  

 

2.5 Sammanfattning 
 

Ovanstående forskning visar att hjälparens kompetens och förhållningssätt är av stor betydelse 

i arbetet med våldsutsatta kvinnor för att kunna tillhandahålla adekvat bedömning av 

situationen och stödinsatser. Forskningen överensstämmer även med att våld i nära relationer 

är ett omfattande samhällsproblem som är tätt förknippat med en rad andra sociala problem 

som kan gynnas av samverkan mellan olika aktörer på fältet. Forskningen visar att det är 

viktigt för god hjälp att arbeta uppsökande och kunna identifiera tecken på utsatthet för våld i 

nära relationer. 
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Jag har i huvudsak valt att inrikta mig på publikationer från svensk forskning. Om 

forskningen utifrån uppsatsens ämne och frågeställning varit relevant så har jag även valt att 

ta med forskning som härstammat från USA och Storbritannien. Det argument som talar för 

att det är rimligt att välja amerikansk forskning är att USA dominerar vad gäller EBP 

(evidensbaserad praktik) och ligger generellt sett före med forskning i socialt arbete samt att 

socialt arbete i Sverige påverkas och influeras till stor del av amerikansk forskning. Det som 

dock kan ligga till grund för ett ifrågasättande av relevansen av amerikansk forskning i denna 

studie är att socialt arbete i USA utförs i en annan samhällskontext som är annorlunda vad 

gäller organisationer, lagstiftning i olika delstater osv. Man bör därför ha i åtanke att det gäller 

resultat som är framställda i förhållanden som inte nödvändigtvis är jämförbara med svenska 

förhållanden (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011). 

 

3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 KASAM 
 

Känsla av sammanhang förkortat KASAM är en teori som beskriver människans förmåga att 

hantera svårigheter och motgångar. Det var Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi 

som utvecklade begreppet KASAM utifrån sitt salutogena perspektiv på hälsa och 

välbefinnande. Antonovsky studerade faktorer som bidrog till och förklarade vad det är som 

gör att vissa individer klarar svårigheter och motgångar bättre än andra. Antonovsky forskade 

om salutogens bland annat genom att studera kvinnor som överlevt att ha varit fången i 

koncentrationsläger. Där fan han olika samband och slutsatser om vad som generar hälsa och 

ohälsa som tillslut ledde fram till begreppet och förklaringsmodellen KASAM. KASAM delas 

in i tre olika faktorer som beroende på hur de förhåller sig till varandra för den enskilda 

individen som generaliserat kan ses som ett mått på individens motståndskraft. Begriplighet 

innebär att man ser till individens förståelse av sin omvärld och händelser och situationer som 

den står inför. En bra begriplighet yttrar sig i att man förstår sina inre tankar och känslor men 

också yttre faktorer som direkt eller indirekt påverkar individen. Om individen förstår orsaken 

till händelsen har hen även möjlighet att förutse andra tankar, känslor och men också 

händelser. Personen har en bra verklighetsförankring. Saknas förståelse och förutsägbarhet så 

blir också begripligheten lägre. Hanterbarhet står för att individen upplever sig ha resurser 

och verktyg för att hantera svårigheter och motgångar. Hög hanterbarhet är när personen 

känner att den har kontroll och vet hur den ska göra utifrån det som den känner eller möter 
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och känner trygghet i att det kommer att ordna sig även om det är tufft. Låg hanterbarhet kan 

göra att man känner sig maktlös och som ett offer för yttre omständigheter. Meningsfullhet 

innebär att individen känner en mening med sitt liv och det som händer. En person med bra 

meningsfullhet kan tillskriva negativa händelser förklaringar och orsaker kan motivera 

individen att klara av motgångar. Desto högre känsla av dessa tre faktorer desto högre blir 

KASAM. Därmed en bättre motståndskraft och förmåga att förstå och hantera problem 

(Antonovsky 2005). Med KASAM hade Antonovsky för avsikt att se till vilka faktorer som 

utgör en persons motståndskraft när man möter svårigheter i livet, ett Salutogent perspektiv 

som menas att man ser på det som bidrar till god hälsa.  

 

Fördelarna med KASAM skulle kunna vara att det utger ett bra mätinstrument och 

utgångspunkter för analys av det insamlade empiriska materialet utifrån faktorerna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

Jag tänker även att KASAM är en rimlig teoretisk utgångspunkt då den också överensstämmer 

med ovannämnda exempel i Anderson och Saunders forskning genom att bekräfta och stötta 

kvinnan i begriplighet för det som hänt och hjälpa henne att hantera situationen.   

 

3.2 Empowerment 
 

Begreppet empowerment härstammar från USA och är ett brett begrepp saknar en entydig 

mening. Tre grundpelare i empowerment utgörs av styrka, makt och kraft, vilket tilltalar 

människans önskningar om inflytande och kontroll över sina liv. Under 70-talet pratades det 

mycket om empowerment i samband med olika folkrörelsegrupper för aktivism, social 

mobilisering och frigörelse. Minoriteter och utsatta grupper i samhället "slog tillbaka" och 

empowerment vidareutvecklades i för att utveckla interventioner och prevention. 

Empowerment syftar till att man ska nå en positiv genomslagskraft i det man avser att 

engagera sig i, men kan dock ha väldigt olika innebörd beroende på vilket syfte man anammar 

empowerment (Askheim och Starrin 2007; Trevithick 2008).  

 

Empowerment i socialt arbete syftar kanske främst till att hjälpa individen eller gruppen att ta 

makten över sitt eget liv. Detta gör man genom att stärka individens självförtroende och 

utröna vilka resurser och möjligheter som står dem till hands. Empowerment bygger på att 

tydliggöra meningsfulla valsituationer och värdefulla alternativ som står finns tillgängliga. 
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Som företrädare för individen har man en stödjande roll i när individen befinner sig i kris eller 

en svår situation. I empowerment ser man individen som en aktör med egen förmåga att klara 

av saker och förändra sin situation(Askheim och Starrin 2007; Payne 2008).  

 

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire betonade att människor som lever under olika typer 

av förtryck kan ha svårt att ha ett övergripande och kritiskt förhållningsätt till sin situation. 

Detta kan delvis bero på olika typer av isolering eller bristande tillgänglighet på andra 

perspektiv eller kunskap om alternativ. För människor som lever under förtryck så blir det 

därför viktigt att medvetandegöra omständigheter för individen. Enligt empowerment så är 

medvetandegörande ett steg i att hjälpa individen att självständigt agera och frigöra sig från 

förtryck. Företrädaren hjälper till " med händerna på ryggen" och resonerar med individen om 

hur situationen ser ut, varför det ser ut så och vad det finns för faktiska alternativ. Kärnan i 

empowerment är att individen själv med stöd och nya verktyg väljer hur den vill påverka sitt 

eget liv så som det passar den bäst. Eftersom att frigörelse från förtryck skapas genom dialog 

och medvetandegörande så ansåg Freire att kollektivet hade stor betydelse. Detta genom att 

dialogen kan fortsätt oberoende av företrädarna och att kollektivet kan ge stöd åt varandra och 

mobilisera sig mot förändring (Askheim och Starrin 2007; Payne 2008).  

 

4. Metod 
 

Under detta avsnitt presenteras uppsatsens metod. I metodavsnittet beskrivs hur jag gått till 

väga vid urval av litteratur, urval och utförande av intervjuerna, och hur studien är genomförd. 

I detta avsnitt redogörs också för vetenskapsteoretiska och etiska överväganden som tagit i 

beaktning under studiens utförande.  

 

4.1 Forskningsdesign 
 

Eftersom att jag har vill ta reda på professionellas perspektiv och metoder för att arbeta med 

kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer så har jag valt kvalitativ metod då den bygger 

på att ta reda på informantens egna beskrivningar och tankar (Larsson, Lilja och Mannheimer, 

2005). För att få en bild av hur informanterna resonerar tänker jag utgå ifrån 3 

fallbeskrivningar göra halvstrukturerade intervjuer för att se hur de förhåller sig till och hur de 

tänker att man bör arbeta utifrån varje fallbeskrivning. Intervjuerna kommer att ta 

utgångspunkt ur olika teman med några övergripande frågeställningar varpå informanten ges 
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möjlighet att förklara fritt utifrån sina egna tankar och erfarenheter (Kvale och Brinkmann. 

2012). 

 

4.2 Tillvägagångssätt       
 

Min studie omfattar totalt 6 intervjuer, som var och en har tagit mellan 55 till 70 minuter att 

genomföra. Alla intervjuer har spelats in med diktafon, och därefter har inspelningen 

transkriberats genom att de lyssnats igenom vid två ytterligare tillfällen vardera. 

Informanterna har fått föreslå en plats för intervju som passar dem bäst, vilket har varit på 

deras respektive arbetsplatser.  

 

Inför intervjuerna utformade jag fiktiva fallbeskrivningar (se bilaga 2) och en intervjuguide 

(se bilaga 1). De fiktiva fallbeskrivningarna bygger på inspiration från en mängd 

fallbeskrivningar från fältet, detta för att fallbeskrivningarna ska ha en så bra 

verklighetsförankring och tillämplighet som möjligt för min studie. Utifrån dessa 

fallbeskrivningar från fältet så har jag sammanställt fiktiva fallbeskrivningar för att få så 

verklighetstrogna scenarion som möjligt. Informanterna har också fått lämna sina synpunkter 

på fallbeskrivningarnas trovärdighet. Mina fiktiva fallbeskrivningar ska tjäna som inspiration 

för informanterna när de svarar på mina frågor och för att dom ska få en klarare bild av syftet 

med min studie. Intervjuguiden är utformad utifrån tre olika teman varpå det ställs inledande 

frågor, vars syfte är att få informanten att först berätta utifrån sina egna associationer hur hen 

förhåller sig till frågan. Utifrån informantens svar har ställt uppföljningsfrågor och sonderade 

frågor när jag har velat att informanten ska utveckla ett resonemang eller tanke. I slutet av 

intervjuerna har jag även vid behov ställt mer direkta frågor (Kvale och Brinkmann. 2012). 

 

4.3 Urval av intervjupersoner 
 

Med anledning av att studien riktar sig specifikt till hjälpare som möter och arbetar med 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer så har jag därför använt mig av en strategisk 

urvalsmodell för att få informanter som jag med säkerhet vet möter dessa kvinnor (Patton. 

2015; Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005). Jag har valt att intervjua totalt sex personer. Jag 

har valt två personer från vardera verksamhet respektive yrkesroll från socialtjänst, 

kvinnojour och kuratorer varav alla informanter har intervjuats enskilt. Jag har genom 

personliga kontakter fått hjälp och tips om lämpliga informanter som därefter tillfrågats om 

deltagande i studien. För att inte riskera att röja informanterna så har jag valt att inte beskriva 
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urvalsprocessen närmare. Valet att intervjua arbetare från kvinnojour var naturligtvis mest 

självklart då deras huvudsakliga syfte är att arbeta med just våldsutsatta kvinnor. Valet att 

intervjua kuratorer och socialtjänst bygger på att de arbetar med att hjälpa klienten att 

bearbeta och hantera livssituationer, ge råd och hjälpa klienten att hitta andra vägar och 

möjligheter för bland annat våldsutsatta kvinnor. Jag har i urvalet av informanter även 

efterfrågat om de har en behandlande roll i sina arbetsuppgifter där de möter och arbetar med 

våld och våldsutsatta kvinnor. Jag tänker då främst utifrån att socialtjänsten som kan ha en 

mängd varierande arbetsuppgifter.   

 

4.4 Analysverktyg 
 

Min uppsats har en induktiv utgångspunkt eftersom att jag avser att samla in empiri för att 

sedan framställa analysera och resultat (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005). Genom att 

intresset för uppsatsen ligger i informanternas uppfattning om våld i nära relationer så har 

studien också en fenomenologisk ansats som syftar till att just undersöka och förklara ett 

fenomen utifrån den enskilda individens livsvärld. Jag vill genom mina intervjuer få en 

uppfattning om informanternas upplevelser, tankar och arbetssätt kring kvinnor som utsätts 

för våld i nära relationer (Kvale och Brinkmann 2012; Patton 2015). För att tolka och 

analysera det insamlade empiriska materialet så använder jag mig av hermeneutik som 

analysverktyg för att få tillförlitlig förståelse av textmaterialet. Att tolka hermeneutisk innebär 

att man utforskar och tolkar del för del av materialet. Dessa tolkas sedan i förhållande till 

helheten, så kallad hermeneutisk cirkel (Patton 2015). 

 

4.5 Vetenskapsteoretiska överväganden, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

och metodens begränsningar 
 

Eftersom det är svårt att påvisa några definitiva sanningar med kvalitativa studier så bör man 

förhålla sig till att istället framställa det insamlade materialet så noga som möjligt. Utifrån det 

förklaras hur man gått till väga för att nå fram till sina tolkningar och resultat för att det ska 

bli så tydligt som möjligt för läsaren. Eftersom att jag utgår ifrån induktivt tillvägagångssätt så 

har jag inte heller några begrepp att utgå ifrån (Larsson, Lilja och Mannheimer,. 2005). För att 

försöka erhålla så hög validitet som möjligt är därför min urvalsgrupp liten, detta ger utrymme 

för att kunna genomföra studien tillräckligt noggrant för att kunna uppnå en hög intern 

validitet. Under intervjuerna så har jag försökt få så informationsrika beskrivningar som 

möjligt. Jag har även förberett mig noggrant genom att vara väl påläst och förberedd inför 
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intervjuerna för att kunna fånga upp och ställa vidare relevanta frågor. Intervjuguiden har 

även utformats med teman och bifogade fallbeskrivningar för att stärka validiteten. 

Intervjumaterialet har transkriberats och sorterats efter de teman som följer i uppsatsens och 

intervjuguidens struktur, detta för att ställa intervjumaterialet mot uppsatsens frågeställningar 

för att uppnå hög validitet. För att försöka optimera validitet och reliabilitet har jag använt 

mig av triangulering genom att granska det insamlade materialet flera gånger vid olika 

tidpunkter (Larsson, Lilja och Mannheimer,. 2005). Om det är möjligt att generalisera 

resultatet är svårt att uppskatta, men troligen inte eftersom att omfattningen på min uppsats 

inte är särskilt stor. Möjligtvis skulle en analytisk generalisering kunna genomföras om det 

händelsevis framkommer att man har väl etablerade system som övergriper organisationer 

över hela eller stora delar av populationen (Larsson, Lilja och Mannheimer,. 2005). 

 

4.6 Forskningsetiska frågor 

 

Jag har i studien följt forskningsetiska riktlinjer genom att tillhandahålla nödvändig 

information åt informanterna om studien för att de ska kunna ta ställning till samtycke om 

deltagande och om de vill, när de vill kan avbryta utan att behöva uppge orsak. För att uppnå 

konfidentialitetskravet har jag även avidentifierat information som kan härledas till att 

identifiera informanterna ( Kvale och Brinkmann 2012). Informanterna har innan intervju fått 

ta del av ett informationsbrev (se bilaga 3), fiktiva fallbeskrivningar och intervjuguide (se 

bilaga 1). Av etiska skäl så valde jag att inte intervjua kvinnor som är eller har varit utsatt för 

våld. 

 

5 Resultat och Analys 
 

Detta avsnitt omfattar studiens resultat samt en genomgående analys av intervjumaterialet. 

Materialet kommer att analyseras genom teorier och tidigare forskning. Jag har utgått ifrån 

samma teman som rubrikerna under tidigare forskning, vilket också har utgjort strukturen i 

intervjuguiden. Informanterna har fått följande kodnamn; behandlare inom socialtjänst S1 och 

S2, kuratorer K1 och K2, kvinnojour J1 och J2, detta för att göra det möjligt att skilja på de 

olika informanterna samt vilken yrkesroll de har.   
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Nedan visas också de fallbeskrivningar som använts vid intervjuerna: 

 

Fallbeskrivning 1 

Anna och hennes pojkvän har sedan 2010 varit ett par, Anna flyttade i samband med att de 

träffades över 40 mil för att leva med pojkvännen. Anna och mannen är båda mellan 25-30 år. 

Anna har varken familj eller vänner i den nya staden och jobbar deltid som receptionist på 

mannens bilfirma där han själv jobbar heltid. En kväll i maj 2014 ringer grannarna polisen då 

man hört gråt och dunsar från parets lägenhet, i grannens orosanmälan framgår att detta pågått 

till och från och att det på senaste tiden eskalerat. När polisen anländer har mannen åkt 

hemifrån och man hittar Anna medtagen gråtandes med sönderrivna kläder. Enligt Anna är 

pojkvännen kontrollerande och svartsjuk, vilket i perioder kan skapa "mycket slitningar" 

mellan dem, men så länge Anna gör som mannen vill så är han glad och snäll. Anna känner 

att hon lär anpassa sig mer än vad hon är bekväm med för att inte förarga pojkvännen och 

känner sig också beroende av honom ekonomiskt då hon arbetar på hans bilfirma. Anna är 

ambivalent gentemot relationen till pojkvännen och uppger att hon älskar honom.  

Anna uppger att hon vill ha hjälp och stöd i sin situation och ärendet hamnar nu hos dig.   

 

Fallbeskrivning 2  

Karin är 58 år och har två vuxna barn med den man hon levt med i närmare 30 år. Karin 

arbetar med människovårdande yrke och mannen arbetar inom IT- branschen. Karin beskriver 

att det förekommit psykisk misshandel, fysisk misshandel och sexuella övergrepp under 

relationen, hon har aldrig tidigare polisanmält eller berättat för någon. Karin har varit 

separerad från mannen i ca 2 år och söker först nu stöd hos dig.  

 

Fallbeskrivning 3  

Sigrid är 28 år och har levt med mannen i sju års tid. De har inga gemensamma barn. Sigrid 

arbetar inom ett serviceyrke och mannen är tidvis arbetslös men ströjobbar i perioder inom 

restaurangbranschen. Sigrid beskriver förhållandet som stormigt med psykisk misshandel och 

att mannen blir aggressiv och våldsam mot Sigrid när han dricker. Sigrid har polisanmält 

mannen flertalet gånger för misshandel men endast en av gångerna blev mannen dömd, dock 

ej till fängelse. De gånger Sigrid har försökt lämna mannen försöker han hålla henne kvar 

genom olika former av utpressning t.ex. genom att han hotat med att ta livet av sig eller att 

sprida privat information om Sigrid, eller skada hennes husdjur om hon inte kommer tillbaka. 

Sigrid har tidigare sökt stöd via telefonhjälpslinjer och söker nu stöd hos dig.   
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5.1 Vilken betydelse har de professionellas kunskap för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor? 

 
Alla informanter uppgav att de hade någon tidigare erfarenhet eller särskild kompetens eller 

utbildning gällande våld i nära relationer. Informanter har varit yrkesverksamma mellan 6 och 

29 år. Informanterna har utbildningar som socionom, hälsopedagog och jourist. Jourist är en 

utbildning som ger särskild kompetens för att jobba där det förekommer jourverksamhet. 

Utöver detta hade informanterna olika påbyggnadsutbildningar kring våld i nära relationer 

genom högskolestudier eller utbildningar genom jobbet. Alla informanter ansåg att utbildning 

och särskild kompetens om våld i nära relationer är viktigt. Informanterna menar att kunskap 

och förståelse för mekanismerna som berör våld i nära relationer är en förutsättning för att 

kunna hjälpa kvinnan. Informant J2 beskriver det såhär:  

"- Utan förståelse så tror jag inte vi kan hjälpa, så jag tänker att det är jätteviktigt att det 

finns en förståelse för hur komplext det är. Jag tänker att det krockar just med kvinnornas 

ambivalens, den biten är ju svår också tänker jag. Så det är otroligt viktigt med utbildning 

och förståelse. Jag tänker att man över huvud taget inte förstår situationen och förstår 

heller inte processerna som kvinnan går igenom och att det då väldigt lätt blir ett 

ifrågasättande. Då tappar vi förtroendet direkt också berättar hon inget mer. Det är min 

erfarenhet, så det jag skulle säga är helt A och O. (J2)" 

 

Informanterna beskriver att kunskap om våld i nära relationer är viktig för att kunna hjälpa 

våldsutsatta kvinnor. I SOU (2014:49) fastslår man att professionella behöver kunskap för och 

verktyg för att lotsa och hjälpa kvinnan i hennes komplexa frigörelseprocess.  Dels såg man 

behov av kunskap för att kunna hantera den information som kvinnan lämnar. Informanternas 

erfarenheter är att hjälparens perspektiv har betydelse för kvinnans syn på sin situation. 

Mattsons (2013) studie om könsintegrerad behandling av våld i nära relationer visar att 

hjälparens förförståelse och teoretiska utgångspunkter kan påverka utfallet i behandlingen 

både positivt och negativt. Författaren kunde se att hög och omfattande kompetens och 

utbildning inte nödvändigtvis var till fördel i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Snarare 

konstaterades vikten av specifik kompetens och utbildning kring våld i nära relationer för att 

möjliggöra för kvinnan att bearbeta och hantera sin situation.  Att ha rätt kompetens och 

verktyg om hur man bemöter kvinnan är en förutsättning för att få kvinnan att berätta och 

prata om våldet. Informanterna i min studie pekar på att kunskap kring våld i nära relationer 

är en förutsättning för att kunna vara dynamisk i relationen till kvinnan.    
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5.2 Bedömning av fallbeskrivningarna 
 

Alla informanter var av uppfattningen att fallbeskrivningarna skulle kunna vara scenarion 

tagna ur verkliga livet och kvinnor som de möter i sitt arbete. En informant K1 påtalade att 

man oftast inte vet särskilt mycket om kvinnan eller hennes livssituation när kontakten 

påbörjas. Informant S1 uppgav att de allra flesta kvinnor som hen möter har barn, allt från 

små barn till vuxna barn. S1 betonade att oavsett om kvinnan har barn eller inte så är fokus 

alltid på kvinnan utifrån att våld är så allvarligt. Informant J2 kommenterade att när man 

möter kvinnan utifrån att hon utsatts för våld så är det viktigt att se kvinnan som individ och 

oberoende av hennes andra roller som t.ex. mamma. J2 problematiserade att främst unga 

kvinnor utan barn kan vara särskilt utsatta, hon beskrev det såhär: 

"- Jag tänker att nu är det fokus på kvinnorna utan barn och dom är mindre värderade, 

nu pratar jag generella termer. Dom får mycket mindre hjälp, det är mycket svårare att 

hjälpa och jag tänker framför allt att man är i att man ska lämna relationen, man 

kanske har behov av ekonomiskt bistånd, man behöver förtur på lägenhet, så blir man 

inte prioriterad på samma sätt. Utan då är det mycket lättare att hänvisa till släktingar 

eller vänner eller så. Bo här får man väl göra men det känns som att när det är oro för 

barn så är det mycket lättare att placera här också, nu kan jag ju bara prata utifrån den 

erfarenhet jag har, och att man på något sätt liksom löser det. (J2)" 

 

En av informanterna antyder att kvinnor som inte har barn kan ha svårare att få hjälp från 

myndigheter och organisationer. I studien som Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013) gjort 

angående samband mellan ekonomisk utsatthet och våld i nära relationer upptäckte man att 

kvinnor utan barn löpte högre risk att sakna arbete. På sikt löpte kvinnor utan barn fördubblad 

risk till låg inkomst. Våldsutsatta kvinnor utan barn löper även större risk att bli beroende av 

försörjningsstöd efter de initiala våldshändelserna som lett till sjukhusvistelse.  SOU 

(2014:49) visar även att våldsutsatta kan ha behov av stöd och hjälp med de enklaste 

vardagliga göromål. Jag tolkar det som att informanterna också kan se att kvinnor med barn 

kan få andra förutsättningar till hjälp och stöd utifrån barnperspektivet. 

 

5.3  Hur ser de professionella och kvinnorna på kvinnans behov? 
 

Informanterna beskrev hur upplevelsen av kvinnans situation inledningsvis ofta skiljde sig 

mellan den professionelle och kvinnan. Inledningsvis förminskar kvinnan våldet och kanske 

förnekar det eller inte ens definierar sig själv som våldsutsatt. Kvinnan är ofta ambivalent och 

har blandade tankar och känslor inför relationen till manen och sin situation.  
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"- Oftast är det ju att kvinnan har förminskat våldet ganska kraftigt oavsett vilken typ av 

våld det är. Förminskande är ju genomgående något som man gör och förnekande 

också.(S2)" 

 

"- Jag tänker att vi möter olika personer en del personer kommer hit och är i våld och i 

det läget så är det vanligt att man är väldigt ambivalent. Att man både tänker, dels kan 

man fundera på är det här våld? Och att man inte är klar över det. Sen kan det vara att 

man tänker att det är väl inte så farligt eller vi har ju ändå fina stunder och om bara 

han rättar till sig så blir det ju bra. (S1)" 

 

Utifrån kvinnans upplevelse av sin situation och våldet så berättar alla informanter om de 

processer som kvinnan går igenom. De menar att kvinnan gått igenom en 

normaliseringsprocess allt eftersom hon blivit utsatt för ett stegrande våld. Kvinnan kan känna 

vanmakt och har en internaliserad bild där hon tar på sig skulden för våldet.  

"- Det är ju inte ovanligt att man beskriver det som relationsproblem i början och att 

säger att man bråkar, vi har det dåligt eller sådär. Lite så småningom så kanske det 

kommer fram att det är han som behandlar henne dåligt och att det är hon som försöker 

parera runt, anpassa sig och göra så gott hon kan liksom. Har det gått långt så har hon 

köpt bilden utav att det är hon som behöver förändra sig så då jobbar hon ju på det och 

söker min hjälp för det, för att förändra sig och att bli en bättre människa, eftersom att 

han har sagt att hon är så dålig. (K2) " 

 

"- Sen kan ju många också beskriva att våldet är ju ingenting som kommer på en gång 

utan att det är ju något som i början av relationen så är det kärleksfullt och fint och han 

är en omtänksam person och så. Men sen att det här kommer successivt och att det kan 

vara vissa saker som de ser sen när det ser tillbaka att det fanns ju ganska tidigt då med 

kontrollen eller att han skulle styra och ställa.  Att man inte fick tycka hur som helst, så 

kan det vara för vissa. Sen kan de vara vissa som är med om en våldshändelse ganska 

snabbt, kanske inte direkt i början men ganska snart ändå och att den är kraftfull och 

att den påverkar resten i samlevnaden, man passar sig för att det händer igen, man är 

rädd för att det händer igen. (S1)" 

 

Flera informanter nämner att kvinnans känsla av skuld och skam är viktig att ta i beaktning.  

"- Jag tänker att skäms man i den situationen man är i så är man mindre benägen att 

berätta om man tänker att man har en del själv i det, eller hela skulden för det i värsta 

fall. Har man istället inställningen att man har blivit utsatt för någonting felaktigt av 

någon annan så är det ju mera logiskt att berätta. (K2)" 
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"- Skammen är ju väldigt viktig att lyfta, att försöka på något sätt tydliggöra att det 

finns inget att skämmas för men då måste man också acceptera att det finns en känsla 

som är skam, men vad beror den av, ja det ligger ju också i systemet, och det handlar ju 

också om relationen att det är väldigt skambelagt. (K1)" 

 

Informanterna uppgav att de till skillnad från kvinnan kan de vara mer benägna att se allvaret 

i kvinnans situation allt eftersom hon börjar berätta.   

"- Jag kan ju uppleva kvinnan situation betydligt värre än vad dom kanske vill ta in 

själv att den är, och de lever ju i det dagligen och har levt i det dagligen. Det gör som 

sagt att det blir normalt för dem medan jag som inte är det kan ju uppleva det på ett helt 

annat sätt och då prata om det. (S2)" 

 

Informanterna uppgav att de hjälpte kvinnan att se möjligheter och de alternativ som kvinnan 

har.  

"- Jag och andra sidan ser ju all kompetens som kvinnorna besitter och all den styrkan 

och att man söker hjälp är ju en enorm styrka. Har man tagit telefonen eller kommit hit 

så fixar man resten, det är väl det jag tänker också är en del i vårat arbete att vi väcker 

upp den till liv. För vi litar ju också på kvinnornas egen förmåga, och det är den egna 

styrkan som gör så att vi kan bli ett redskap på vägen. (J2)" 

 

                ”Skillnaden utifrån mitt perspektiv är väl det här med skammen till att börja med att jag 

                 tycker att hon har mycket mindre del i det än vad hon tycker. Att jag i bästa fall kan se  

                 möjligheter som hon inte kan se. (K2)” 

 

Informanterna uppgav att kvinnans behov kan variera beroende på var i processen hon 

befinner sig. Ibland är det huvudsakliga behovet stöttning och hjälp att reflektera över vad det 

är de befinner sig i, medan de andra gånger behöver mer handgriplig hjälp med praktiska 

saker. 

"- Det är också så där att det går inte att säga någonting generellt, men väldigt olika. 

För många kvinnor som vi möter så krävs det ju ofta på något sätt att de gör en 

förändring i sitt liv I det kan det ju finnas ett motstånd av olika anledningar, att man är 

rädd, att man har tappat förmågan och tilltron till sig själv, självkänslan, och det blir ju 

i sig hinder. Jag tänker att det är dom behoven man ser att hjälpa till att, ja men du har 

kraft att förändra ditt liv, och hela dom bitarna. (J1)" 

 

"- Jag tänker att de behöver hjälp, dels kunskap om processerna, att flera har varit med 

om det och så sen dels ett bollplank i hur de ska ta sig vidare, sen någonstans i allt det 

där så behövs ju också ett bearbetande utav trauman. Speciellt kanske om det har varit 
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väldigt traumatiskt och särskilt våldsamt våld och kanske ännu mer om det varit sexuellt 

våld. (K2)" 

 

"- Många uttrycker ett behov av att träffa andra i en likande situation, för det är det 

många av dem säger oavsett om det är ungdomar eller om det är vuxna. Just behovet av 

att känna att man inte är ensam och därmed också att känna att det inte är något fel på 

en själv, det är inte mitt fel att jag har blivit utsatt för våld. Jag tänker att det också 

handlar om att ge sig själv någon form av egenrespekt och självkänsla, det brukar de 

flesta säga att de vill träffa andra, men sen också ha hjälp att bearbeta det fast det 

brukar komma lite längre fram. (S2)" 

 

"- Ibland kan det ju vara praktiska saker, som socialtjänst och ofta möter ju vi kvinnor 

med barn och att det är mycket såna frågor. I en separation är det ju ofta familjerätt 

eller så, så det kan det vara, ja men alltså stöd, rent bearbetande samtal och stödsamtal 

eller hjälp i kontakt med polis kan det ju vara, eller andra kontakter också så som 

sjukvård eller så. (J1)" 

 

Informanterna upplever att kvinnans insikt i sin situation kan vara olika och att kvinnan ofta 

upplevde vanmakt. Dock så kunde det vara så att kvinnans och den professionelles syn på 

hennes situation kan se olika ut. Alla informanter var av uppfattningen att våldet var 

normaliserat för kvinnan. Scheffer Lindgren (2009) skriver i sin doktorsavhandling om 

våldsutsatta kvinnors erfarenheter att lämna en våldsam relation. Författaren beskriver att 

kvinnorna går igenom många intensiva, påfrestande och komplexa känslor som byggts upp 

under relationen. Dessa känslor kan fungera både genom att hindra kvinnan från att lämna 

men också tillslut skapa motivationen att lämna när kvinnan ansåg att våldet blev tillräckligt 

allvarligt. I studien kunde man konstatera att kvinnor som hade stöd utifrån kunde ha större 

benägenhet att lämna relationen än de som inte hade stöd. Det framkommer av informanternas 

beskrivningar att de behöver hjälpa kvinnan att definiera vad det är hon befinner sig i. Dels 

för att kartlägga kvinnans situation men också för att se vad kvinnan har för behov. Anderson 

och Saunders (2003) skriver om olika faktorer som har betydelse kring att lämna en våldsam 

partner. Här framhåller man betydelsen av hjälparens kunskap kring uppbrottsprocess för att 

kunna se hennes framsteg. Författarna menar att man som hjälpare behöver förstå att kvinnans 

ambivalens. För att hjälpa kvinnan behöver man stå kvar i hennes upprepande återvändande 

till den våldsamma relationen. Den professionelle behöver förstå att kvinnan har behov av att 

gå igenom denna process för att tillslut kunna lämna mannen helt. Under kvinnans process så 

behöver den professionelle vara observant och hjälpa kvinnan i att upptäcka och identifiera 
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kvinnans behov. Författarna konstaterade att kvinnans behov kan bestå i både praktiska 

göromål och men också vara av psykisk natur.  

 

I Statens offentliga utredningar (2014:49) konstateras att den våldsutsatta kvinnan kan ha 

behov av både praktisk hjälp och stöttning. Detta kan bestå i bland annat hjälp och stöd i 

kontakter med olika myndigheter och organisationer, barnvakt, och olika vardagsbestyr som 

kvinnan kanske ännu inte är i stånd att klara av själv. Enligt Löwenborg och Sjöbloms (2009) 

studie om samspelsmönster som ger positivt eller negativt utfall i familjebehandling så fann 

författarna att definieringen av behov och problem var en viktig aspekt. För att klienten ska 

känna sig hjälpt är det enligt författarna viktigt att man tillsammans hjälps åt att definiera 

problemet. Om den professionelle och klienten har olika syn på vad som är problemet så 

jobbar man inte mot samma mål och ett positivt utfall av insatsen kan gå förlorad. När 

behandlaren och klient hade samma definition av problemet så kände sig klienten förstådd och 

lyssnad på. Detta skapar allians och en god relation med klienten vilket också är viktigt för en 

lyckad insats.  

 

Informanterna menar att kvinnorna ofta blir hjälpta av att få information om våldets 

mekanismer. De beskriver att de tillsammans med kvinnan resonerar kring kvinnans situation. 

Detta genom att den professionelle ställer frågor om kvinnans situation och bekräftar och 

hjälper henne att definiera våldet. Enligt Antonovsky (2005) så är begriplighet en viktig del i 

att känna en känsla av sammanhang. Begriplighet uppnår man genom att man kan förstå sin 

situation och det som inträffat. I kvinnornas fall så tolkar jag det som att kvinnorna i kontakt 

med informanterna bygger upp en begriplighet kring våldet och relationen. I Lindgrens (2009) 

doktorsavhandling delstudie två konstaterades även att de våldsutsatta kvinnorna i studien 

hade låga värden av KASAM. Kvinnornas värden av KASAM hade ett samband med höga 

värden av psykisk ohälsa. Jag tolkar det därför som att det är av stor betydelse att arbeta med 

kvinnans känsla av begriplighet för att främja hennes hälsa och handlingskraft. Detta tänker 

jag att informanterna gör i det sättet de beskriver i den inledande kontakten där de pratar om 

kvinnans situation. Detta kan även tolkas som en del i arbetet med empowerment. 

Empowerment kan delvis gå ut på att företrädaren hjälper till att medvetandegöra klientens 

situation. När klienten eller i detta fall den våldsutsatta kvinnan blir medveten om sin situation 

får hon kunskap om att hon är förtryckt. Kvinnan kan då ta ställning till sin situation på ett 

mer objektivt sätt (Askheim och Starrin 2007; Payne 2008). 
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5.4 Hur gör de professionella när de jobbar med den våldsutsatta kvinnan och 

identifierar hennes behov, sam vad de anser är viktigt för ett positivt utfall? 
 

 

För att identifiera kvinnans behov och uppfattning om situationen så beskriver informanterna 

att kvinnans situation och våldet kartläggs.  För att göra en kartläggning och synliggöra våldet 

för kvinnan använder sig informanterna av olika arbetsmaterial. Några av de huvudsakliga 

"verktygen" kallas våldshjulet (bilaga 3), skamkompassen (bilaga4), våldsspiralen, 

ambivalenskorset (Bilaga 6), FREDA, nätverkskarta, KBT och livskompassen (Bilaga 7). De 

använde sig även av pappersmaterial (Bilaga 7 & 8) som definierade t.ex. övergrepp och 

reaktioner på våld. De som har angiven bilaga kan ses i slutet av uppsatsen, FREDA går att 

hitta genom socialstyrelsens hemsida. Våldshjulet, våldsspiralen, ambivalenskorset och 

nätverkskartor kan användas av samtliga yrkesroller då det bedöms lämpligt. FREDA är ett 

bedömningsinstrument för våld som används inom socialtjänsten. Livskompassen och KBT 

användes av kurator. Det framkommer också att det längre fram i kontakten kan vara aktuellt 

för kvinnan att bearbeta genom att gå i stödgrupp med andra kvinnor vilket oftast arrangeras 

genom kvinnojour. Kvinnojouren erbjuder även bildterapi.  

Informant J2 berättar utifrån fallbeskrivning A: 

"- Jag tänker att vi har varit inne på mycket just utifrån att vara där kvinnan är i hennes 

process. Lyssna och bekräfta att jag tror på henne. Sen är det ju jag har ju tagit upp 

några tips på hur vi jobbar och vi har ju våldshjulet och så om det är svårt för kvinnan 

att uttrycka vad hon har varit med om så är det ju mycket smidigt att ta fram ett papper 

och en överstrykningspenna där hon kan om hon känner igen någonting kan markera. 

Det brukar ju bli nästan fullmarkerat, då blir dt också en sån här aha upplevelse att vad 

har jag varit med om och då är det lättare att starta upp och prata. Ibland så är det ju 

vissa kvinnor som hellre önskar att vi frågar, jag tänker att det är lite olika utifrån 

kvinnorna. Det är väl liksom våran bas. (J2)" 

 

"- Jag tänker att när man pratar om, det kan ju vara lättare då det står där och det är ju 

kategoriserat, ekonomiskt våld, psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, att det blir mer 

överskådligt. Att man inte behöver säga så mycket utan man kan bara kryssa över det 

man tycker stämmer in. Sen är det samtidigt någon annan som redan har satt ord på, att 

det blir lättare. (J1)" 

 

"- Det vi gör här är att vi börjar varje samtalskontakt med en kartläggning, vi använder 

oss utav FREDA från socialstyrelsen, ett kartläggningsmaterial och då så kollar vi av 

olika typer av våld genom dem. Vi tar några samtal till det ca två tre samtal, och då 

summerar jag efter varje samtal vad vi har kommit fram till och gör det tillsammans 
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med kvinnan naturligtvis, samtidigt så summerar jag varje gång. … Utifrån den 

kartläggningen då bestämmer vi sen hur vi går vidare, vad vill hon och det är inte 

sällan det är en aktuellt situation de kommer med som handlar om våld. (S1)" 

 

"- Sen är ju det där med skam en stor del också att försöka handskas med den på något 

sätt, men det är mycket som är viktigt. … För att kvinnan ska uppleva att hon får hjälp 

att komma ifrån situationen kan ju det vara väldigt många olika saker i det är viktigt. Så 

det handlar väl kanske hela tiden om att spjälka ner, vad är det viktigaste, och då blir 

det på individnivå. Det som är viktigt för den ena med tydlig information, här har du 

telefonnummer ring polisen om det händer igen. Eller om jag ringer kvinnojouren och 

du får boende omedelbart, det kan ju vara det viktigaste såklart, att komma ifrån. Men 

det kan också vara andra, lite mera mjukvara. Att lita på att vi har sekretess så att dom 

vågar säga det och vågar prata om det. (K1)" 

 

Alla informanter påtalar att det viktigaste i kontakten med kvinnan, för att hjälpa henne är att 

skapa en god och trygg relation mellan den professionelle och kvinnan.  

- Jag tänker att man lyssnar och bekräftar, och att man alltid talar om för kvinnan att hon har varit 

utsatt för våld och att det inte är hennes fel, att det inte är ok. Det är väl det första, sen att det skulle 

kunna varit du, det skulle kunna varit jag, det skulle kunna varit vem som helst, för det är så lätt att 

hamna i det här för det smyger sig på så sakta. Så jag tänker att bara genom att vara mänsklig 

liksom, så försöker man bygga en relation och inte göra skillnad. (J1) 

 

"- Att ta emot det som kommer, lyssna mellan raderna och fånga upp det. Att signalera 

att det är ok det som hon berättar. Att bekräfta henne men att inte överreagera, för det 

möter de tillräckligt av på andra håll. Öppenhet på plats nummer två, att signalera att 

man har mötte det förr, både för att ge förtroende och för att ta bort ensamheten. (K2)" 

 

"- Det är alltid jätteviktigt med en bra allians i samtalsbehandling, så det jobbar man ju 

som mest på dom första gångerna, att försöka bygga upp en bra allians. När man har 

det så får man ju ett bättre behandlingssvar. (K1)" 

 

Några av informanterna tar även upp vad som kan ha en negativ effekt.  

"- En hård stil, jag vet inte hur vanligt det är men jag tänker en dömande stil i det 

värsta fallet att hon möts av att, ja men så ska du inte tänka, så ska du inte, det är fel. 

Då tänker jag att man sluter sig lätt. (K2)" 
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Informanterna tar även upp att kvinnans nätverk (eller brist på) kan ha betydelse för kvinnans 

utsatthet.  

"- Ett positivt nätverk är alltid en styrka, för jag tänker att de hjälper till både i 

processen att lämna och tar hand om och finns med. Ett negativt nätverk finns inget att 

hämta av, jag tänker att de kan ha fullt upp av sin egen problematik och kanske faktiskt 

hjälper till att förminska genom att säga saker som; ja men vad gjorde du då, det är inte 

så farligt, det fattar du väl att du åker på en smäll om du gör sådär, han vart väll less 

på dig din gnällkärring.  (S2)" 

 

För att identifiera kvinnans situation och vad hon har för behov så gör samtliga informanter en 

kartläggning med kvinnan. I utförandet av kartläggningen använder sig informanterna av 

olika former av arbetsmaterial. Val av arbetsmaterial eller metod i kartläggningen var 

beroende från fall till fall och delvis beroende på vilken organisation man arbetade inom. Som 

tidigare nämnts så påtalar Anderson och Saunders (2003) behovet av att förstå våldets 

mekanismer och kvinnans process för att kunna hjälpa kvinnan. Författarna påtalar vidare att 

man bör hjälpa kvinnan i uppbrottsprocessen så att hon kan hitta nya copingstrategier för att 

närma sig att lämna mannen. Detta gör den professionelle genom att vara uppmärksam på vad 

kvinnan utrycker för behov. Utefter behoven utformas stödinsatser till kvinnan som kan 

innefatta att lösa praktiska saker så som att hämta saker från bostaden, besök med 

myndigheter eller psykologiska behov t.ex. olika former av stödsamtal.  

 

Informanterna uppger att för att upptäcka våldet så är det viktigt att man har kunskap om vad 

som kan vara tecken på våld. Kunskapen är ett viktigt redskap i arbetet kring att upptäcka 

våld. Kunskapen behövs också för att ha rätt verktyg för hur man frågar om våld samt att veta 

vad man arbeta med och bemöta informationen som kvinnan ger. Heffernan, Blythe och 

Nicolsons (2014) gjorde en brittiska studie om hur socialarbetare förstår och besvarar fall av 

våld i nära relationer. Författarna fastställde att specifik kompetens kring våld var en 

förutsättning för att kunna upptäcka våld och bemöta det på rätt sätt. I studien fann man att 

socialarbetarna generellt sett upplevde att omfattningen av våldsärenden var ofrekvent. 

Författarna resonerade kring att detta skulle kunna bero på att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att se indikationer och ställa frågor om våld. Man konstaterade att det är viktigt 

för socialarbetaren att utöver rätt kunskap så behöver organisationen har rutiner och 

handlingsplaner för att bemöta och hantera våldsärenden. Vikten av rutiner kring att fråga om 

våld fastslås även i SOU 2014:49. Socialarbetare och andra aktörer som potentiellt möter 

våldsutsatta måste vara aktiv och initiativtagande. Kvinnan berättar sällan självmant om 
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våldet, delvis för att hon kanske inte ens definierar sig som våldsutsatt. Informanterna påtalar 

att det inledande bemötandet hon får när hon väl berättar om våldet kan blir avgörande för om 

hon fortsätter berätta och tar emot hjälp.  

 

Det som informanterna menade vara viktiga utgångspunkter i arbetet med kvinnan är ett aktivt 

lyssnande. Att man med hjälp av materialen kan ställa frågor till kvinnan och lyssna på 

hennes berättelse och upplevelser. Informanterna beskriver att det är viktigt att inte ha en 

ifrågasättande inställning utan man istället måste bekräfta kvinnan i hennes upplevelser för att 

hon ska våga berätta mer. Informanterna menade att rätt bemötande skapar allians mellan 

kvinnan och informanten i deras yrkesroll. Löwenborg och Sjöbloms (2009) studie visade att 

det är viktigt för behandlingsprocessen att klienten känner att denne kände sig lyssnad på och 

förstådd i kontakten med behandlaren. När klienten kände detta fick klienten en upplevelse av 

att ha inflytande över sin situation. Positiva upplevelser i kontakten med behandlaren så som 

att bli lyssnad på och känna inflytande skapar allians mellan behandlaren och klienten. En god 

allians mellan klient och behandlare gav i större utsträckning positiva resultat på 

behandlingen. Vid en god allians blir klienten mer benägen att berätta om känslig information 

vilket underlättar för behandlaren och klienten att förstå klientens faktiska problem. Detta 

leder i sin tur till att man kan hitta passande lösningar.  

 

Jag drog tidigare paralleller mellan begriplighet inom KASAM och informanternas 

beskrivning kring hur de tillsammans med kvinnan definierar hennes problem. Vidare i 

kontakten med kvinnan beskriver informanterna viktiga utgångspunkter och hur de går till 

väga under kartläggningen och kvinnans uppbrottsprocess. Informanterna beskriver att detta 

leder till att kvinnan bearbetar och omvärderar sin situation och det hon blir utsatt för. 

Successivt så förändras bilden av våldet som hon under relationen har internaliserat. Detta 

tolkar jag som att informanterna hjälper kvinnan att skapa vad Antonovsky (2005) kallar 

hanterbarhet och meningsfullhet. Under kontakten får kvinnan olika strategier för hur hon ska 

förhålla sig till och hantera sin situation. Hon får kunskap om att hon lever under förtryck och 

vad hon har för alternativ. De nya möjligheterna och stödet från professionella kan bidra till 

att hon känner större kontroll och inflytande över sitt liv. Därmed ökar hennes känsla av 

hanterbarhet. När hon gått igenom uppbrottsprocessen finner hon tillslut att det blir 

meningsfullt att lämna mannen. Kvinnan tillskriver inte längre meningen med våldet till sina 

egna handlingar utan förstår våldets mekanismer. Allt eftersom utvecklar kvinnan en högre 

KASAM och därmed förmågan att hantera sin situation.  



 

27 

 

 

Informanternas sätt att arbeta med kvinnan kan även sammankopplas med arbetssätt som 

tillämpas i empowerment. I och med att informanterna, vilket förklarades tidigare i min 

studie, medvetandegör kvinnan om sin situation så ger man henne förutsättningar för att 

frigöra sig från förtryck. Informanterna påtalar att de vill lyfta fram kvinnans inneboende 

styrka och egna förmåga att klara sig. Vid hennes sida stöttar de henne att ta ställning till sitt 

förtryck och visa henne vilka andra möjligheter som står till hennes förfogande. 

Informanterna hjälper henne att hitta meningsfulla alternativ och hjälper henne att mobilisera 

sig utifrån hennes förutsättningar. Informanterna framhåller även att nätverket kan påverka, 

om nätverket är positivt kan det användas i mobiliseringen för kvinnans fortsatta liv både vare 

sig hon stannar i relationen eller lämnar den. (Askheim och Starrin 2007; Payne 2008). 

 

6. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att reflektera över studiens resultat och analys följt av metodkritik.   

 

6.1 Resultatsammanfattning 
 

Studiens första frågeställning omfattar betydelsen av kompetens och kunskap kring våld i nära 

relationer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det framkommer i studien att särskild 

kompetens kring våld i nära relationer är av stor betydelse för utfallet i kontakten med den 

våldsutsatta kvinnan. Detta för att man ska kunna bemöta kvinnan på ett sätt som bekräftar 

henne och ger henne förtroende att berätta mer. Att ha specifik kompetens kring våld i nära 

relationer är viktigare än att ha en hög utbildningsnivå över lag. Om man som hjälpare har 

bristande kunskap kring våld finns risken att man missar indikationer på att kvinnan är utsatt 

för våld. För att upptäcka våld behöver man kunskap kring hur symptomen kan ta sig i uttryck 

och därefter fråga om våld då kvinnan sällan självmant berättar om våld. Om man har 

bristande kunskaper om våld i nära relationer finns även risken att man pratar med kvinnan på 

ett sätt som får henne att känna sig ifrågasatt. Kvinnan kan då sluta sig och det kan ta lång tid 

innan hon vågar berätta för någon igen.  

 

Studiens andra fråga är hur kvinnan och informanternas uppfattning av kvinnans behov ser ut.  

Studien visar att de kvinnor som informanterna möter ofta är ambivalenta och har ett behov av 

hjälp för att definiera våldet. Kvinnan kan vara ambivalent utifrån hennes blandade känslor 

för mannen och relationen. Informanterna beskriver att de våldsutsatta kvinnor som de har 
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mött i regel gått igenom en normaliseringsprocess av våldet vilket har lett till att hon inte ser 

sig själv som våldsutsatt eller att hon lägger skulden för våldet på sig själv. Kvinnan bär ofta 

på mycket skam vilket informanterna menar är viktigt att förhålla sig till som professionell för 

att kunna hjälpa henne. Informanterna ser behov av att det är viktigt att sätta ord på och 

bearbeta skulden och skammen som kvinnan bär på. Ofta kan det vara så att kvinnan och 

informanten ser olika på kvinnans behov, särskilt i början av kontakten. Detta genom att 

kvinnan ofta förminskar och/ eller förnekar våldet medans informanterna har sett allvaret i 

kvinnans situation. Kvinnans behov kan se olika ut beroende på hennes individuella 

förutsättningar men också beroende på vart hon befinner sig i uppbrottsprocessen. Kvinnans 

behov kan vara av psykisk karaktär, att hon mår dåligt och har besvär som är relaterade till 

hennes psykiska mående. Kvinnan har då behov av stöd genom samtal för att bearbeta och 

hantera det hon går igenom eller har gått igenom. Kvinnans behov kan även vara av mer 

praktisk karaktär så som hjälp för att få vardagen att funka, ekonomisk hjälp, hjälp i kontakter 

med olika organisationer och myndigheter, barnpassning osv. Av informanternas berättelser 

framgår att kvinnan har behov av att få kunskap om sin situation och vad hon har för olika 

alternativ. De ansåg att kvinnan behövde känna sig stärkt och få tilltro till sin egen förmåga att 

förändra sin situation. 

 

Studien tredje fråga är hur informanterna gör när de identifierar kvinnans behov och hur de 

jobbar med den våldsutsatta kvinnan, samt vad de ser viktigt för ett positivt utfall. Det 

framgår att i början av kontakten med kvinnan så görs en kartläggning av våldet och kvinnans 

situation. I kartläggningen använder sig informanterna av olika typer av arbetsmaterial som de 

bedömer vara passande. Val av material är beroende från fall till fall. Delvis beroende på 

inom vilken organisation eller myndighet man arbetar inom men också utifrån kvinnans 

individuella förutsättningar, vad som passar henne och var i uppbrottsprocessen hon befinner 

sig. Kartläggningen kan vara en del i kvinnans behandlingsprocess men syftar också till att 

visa vad kvinnan har för behov. Kartläggningen hjälpte informanterna att bedöma våldet, 

allvarsgrad och risker. Vidare kunde även kartläggningen hjälpa till att visa hur de var 

lämpligt att gå vidare i kontakten med kvinnan och föreslå eventuella insatser baserat på de 

behov som framkom. Det som informanterna menar är viktigt för att få ett bra resultat av 

kontakten med kvinnan är att skapa en bra allians och en bra relation med kvinnan. För att 

uppnå detta beskriver informanterna att kunskap är viktigt. De påtalar att man behöver vara 

inlyssnande och bekräftande gentemot kvinnan och hennes upplevelser. Bristande kunskap 

kan leda till att man omedvetet får kvinnan att känna sig ifrågasatt vilket kan få kvinnan att 
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tappa förtroendet för behandlaren som leder till att hon inte berättar mer. Informanterna 

arbetar för att stärka kvinnan i att själv agera och driva igenom förändringar. Även om målet 

är att kvinnan självständigt ska ta ansvar för sitt liv och det hon behöver göra för att lämna 

relationen så ser de över vilken hjälp kvinnan behöver. Beroende på kvinnans förutsättningar 

så hjälper informanterna kvinnan för att hon ska få det stöd hon behöver för att frigöra sig från 

mannen. Det framkommer att nätverket kan ha stor inverkan och betydelse för kvinnans 

möjligheter att lämna. Om kvinnan har ett sunt nätverk så kan man uppmuntra kvinnan att 

kontakta nätverket för att mobilisera sig och få hjälp att lämna mannen. Nätverket kan vara en 

resurs då de oftast kan hjälpa kvinnan med saker som inte ryms inom de professionellas 

handlingsutrymme.   

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Här kommer jag att lyfta och diskutera kring mina reflektioner kring resultatet. Först kommer 

jag ta upp ett perspektiv på hur man kan se på och problematisera rutinen kring att jobba 

uppsökande och fråga om våld inom olika organisationer och myndigheter. Sedan kommer jag 

att ta upp rutiner och arbetssätt i arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

 

Det framkommer i tidigare forskning att det är viktigt att det finns rutiner i organisationer 

kring att fråga om våld. Informanterna menar också att det är viktigt att fråga om och sätta ord 

på våldet. Samtidigt betonas vikten av att man som professionell har adekvat kunskap för att 

kunna bemöta kvinnan för att hon ska få förtroende att fortsätta berätta. Paradoxen blir att om 

rutinen är att alla som utifrån sin yrkesroll potentiellt ska fråga om våld oberoende av särskild 

kompetens, behöver kanske rutinen utformas så att kvinnan kan slussas vidare eller att en 

kollega med särskild kompetens kopplas in för att prata vidare med kvinnan om hon indikerar 

utsatthet för våld. Informanterna i min studie hade särskild kompetens kring våld, men om 

man ser rent organisatoriskt t.ex. inom socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. där det inte kan 

förutsättas att alla har tillräcklig kunskap för att inleda ett samtal om våld med kvinnan. Hur 

rutinerna kring att fråga om våld ser naturligtvis olika ut i olika organisationer och 

myndigheter. Min studie är inte tillräckligt omfattande och har inte som syfte att kartlägga 

organisationer och myndigheters rutiner och handlingsplaner kring frågor om våld. Dock så 

framgår av mina intervjuer att rutinen bör ta hänsyn till att flera steg kan behövas beroende av 

vem man är som frågar och vilken kunskap man har. Att enbart fråga om våld och inte veta 

hur man ska bemöta det eller ta det vidare kan bli kontraproduktivt. Att inte veta hur man ska 

bekräfta kvinnan eller om det inte händer något mer efter att hon berättat kan förstärka 
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kvinnans internaliserade skuld vilket gör att hon inte berättar mer. Bemötandet kvinnan får 

kan påverka hennes begriplighet och hanterbarhet gällande relationen och våldet. 

 

Av resultatet framgår gällande rutiner och sätt att arbeta med våldsutsatta kvinnor framgår att 

det å ena sidan är viktigt att det finns rutiner i organisationer och myndigheter för att upptäcka 

våld, å andra sidan att informanternas arbete med kvinnan kan utgå individuellt utifrån 

kvinnans förutsättningar. Beskrivningen av vissa delar i arbetet med kvinnan överensstämmer 

mellan informanterna, så som att de börjar med att kartlägga våldet, identifierar behoven och 

planerar insatser och hjälp. Hur arbetet utförs uppfattar jag som mycket kreativt och anpassat 

efter varje kvinna. Till viss del verkade det påverkas av vilken organisation eller myndighet 

man jobbade inom. Inom socialtjänsten var det mer uppstyrt t.ex. att man skulle använda sig 

av verktyget FREDA enligt de riktlinjer som fanns inom myndigheten. Dock utgjorde det 

inget hinder för behandlarna att använda andra verktyg i kombination med detta för att 

individanpassa behandlingen. Kuratorerna och kvinnojouren hade "lösare tyglar" att välja hur 

de skulle ta sig an och utforma kontakten. Jag argumenterar att samtidigt som det är viktigt 

med rutiner i arbetet med våldsutsatta kvinnor så kan det vara svårt att utgå ifrån ett specifikt 

verktyg eller arbetssätt i alla ärenden. Som informanterna tydliggjort så bör arbetssättet bygga 

på kunskap om våld i nära relationer och med hänsyn och utgångspunkt ur kvinnans 

individuella förutsättningar att tillgodogöra sig kontakten med den professionelle. Utifrån ett 

empowerment perspektiv så ska företrädaren för den förtryckte utgå ifrån individens 

förutsättningar och möjligheter. Detta tänker jag inte enbart handlar om vad det finns för 

praktiska och fysiska möjligheter för kvinnan. Jag tänker att det också handlar om kvinnans 

inneboende resurser och förmågor som kan vara relaterat t.ex. till kognitiv förmåga, språk, 

akuta kristillstånd och dylikt.  

 

6.3 Metodkritik  
 

Att alla intervjuer höll på så pass länge (55 till 70 minuter) tänker jag är en indikation på att 

informanterna hade mycket kunskap och erfarenhet för att kunna svara på mina frågor. 

Eftersom att intervjumaterialet blev mycket omfattande så har jag blivit tvungen att avgränsa 

och valt att inte ta med de delar som inte passade in under mina frågeställningar. Att det blev 

en del material som inte passade inom ramen för min studie kan bero på min bristande 

erfarenhet kring att ställa tillräckligt tydliga eller relevanta följdfrågor. Dock så blev det ändå 

en stor del av materialet som passade bra in i min studie. Jag har reflekterat över hur jag 
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skulle kunna gjort annorlunda vid intervjuerna, i vissa fall kan mitt sätt att formulera mig ha 

påverkat svaret. Fallbeskrivningarna som användes i samband i intervjuerna var i vissa fall till 

användning för informanterna för att svara på frågorna. Vissa utgick inte alls från 

fallbeskrivningarna under intervjun mer än att de konstaterade att det var scenarion som skulle 

kunna hända i verkligheten.  

 

Intervjumaterialet visar att resonemangen från de olika yrkesrollerna inte skiljde sig nämnvärt 

år varpå jag valde att sammanställa flera citat från olika informanter under samma rubriker. 

Detta också för att kunna påvisa att det rörde som om en övergripande uppfattning snarare än 

enskilda bland informanterna. I de fall då information bara uttryckts av en eller delar av 

informanterna har det påtalats att det handlade om uppgifter från angivet antal informanter. 

Jag valde att inte indela resultatet utifrån de olika yrkesgrupperna utifrån att svaren var så pass 

överensstämmande. Jag kunde inte se några markanta olikheter mellan informanterna.  

 

Inför min studie så valde jag mellan att intervjua professionella och kvinnor med personliga 

erfarenhet av våld i nära relationer. Av etiska skäl, samt då de professionellas perspektiv 

intresserade mig valde jag att intervjua professionella. Jag tänker att det skulle kunna bli 

skillnader i resultatet om man valt att intervjua våldsutsatta kvinnor utifrån att deras 

perspektiv bygger på erfarenhet av våld. Det är viktigt att även kvinnornas perspektiv också 

fångas upp. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide för arbetare på socialtjänsten, kvinnojour och kuratorer.  

Hjälparens utbildning och teoretiska utgångspunkter: 

 Vad har du för bakgrund och tidigare kunskap om kvinnors utsatthet i våld i nära 

relationer? 

 

Kvinnans behov: 

 Hur upplever kvinnorna sin situation? Hur upplever du kvinnornas situation? 

 Vad upplever kvinnorna att de har för behov? Vad upplever du att kvinnorna har för 

behov? 

 Hur gör du för att identifiera kvinnans behov? 

 

 

Arbetsmetoder och viktiga utgångspunkter i arbetet med kvinnan: 

 Hur skulle dina arbetsrutiner se ut utifrån de specifika fallbeskrivningarna? 

 Vad anser du är viktigt i mötet med den våldsutsatte kvinnan? 

 Hur arbetar du för att upptäcka och identifiera utsatthet för våld? 

 

Förekommer det att ni samverkar med andra aktörer? 

      - I så fall vilka? 

      - Hur ser det arbetet ut? 

 

Exempel på följdfrågor 

•Kan du ge exempel?  

•Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  

•Hur kommer det sig?  

•Varför tror du att det är så? 

•Kan du berätta mer? 
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8.2 Bilaga 2 
 

Informationsbrev till informanter. 

Jag är student på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle och läser för 

närvarande termin sex och gör just nu mitt examensarbete som bygger på en 

intervjustudie.  

Syftet med arbetet är att beskriva hur socialsekreterare, kuratorer  och 

kvinnojourer arbetar med och uppfattar problematiken kring kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer. 

Intervjuerna kommer att ta utgångspunkt ur tre korta fallbeskrivningar, varpå 

frågorna är halvstrukturerade där jag utgår ifrån ett förberett formulär där du 

som informant får prata fritt utifrån varje fråga. Intervjuerna beräknas ta ca 60 

minuter och kommer att spelas in med diktafon. Den inspelade intervjun 

kommer att transkriberas, allt material behandlas konfidentiellt och kommer att 

raderas när undersökningen är färdigställd. 

Du som informant kommer att vara anonym i mitt examensarbete och det 

avidentifierade materialet kommer bara att användas till examensarbetet. Din 

medverkan är frivillig och du har möjlighet att avbryta när du vill utan att 

behöva ange orsak. Examensarbetet kommer att publiceras på internet   

 

Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emelie Englund 

070X- XXX XX XX 

XXXXX@student.hig.se 
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8.3 Bilaga 3 
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8.4 Bilaga 4 
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8.5 Bilaga 5 
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8.6 Bilaga 6 
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8.7 Bilaga 7 
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8.8 Bilaga 8

 


