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Abstract  

Women who suffer from domestic violence are a frequent phenomena. According to the 

social services, these women have the right to help and support from the social welfare 

board, also called “socialnämnden”. Previous research has shown that social workers 

must adapt their work according to the clients needs. In this study we ask ourselves: 

“how does these women describe the social services function in the process of leaving 

domestic abuse?” And also, “how would these women describe their experience with 

the social services?” The empirical material of this study has been gathered through 5 

qualitative interviews with women who has been in a domestic abuse, and the most vital 

finding of this study is found to be the lack of treatment, the importance of 

understanding from fellow men and finally, the importance and the lack of 

intercommunication between different authorities and units within the social services. 

We argue that work by the social services should pervade both empowerment and a 

salutogenic mind, and adapt to each individual who seeks help. The discussion about 

this phenomena should continue in order to advance further methods and the general 

knowledge in society.  

 

Keywords; domestic violence, abused women, treatment, social services, social 

worker   

  



 

 

Sammanfattning  

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är ett vanligt förekommande fenomen och 

enligt Socialtjänstlagen har dessa kvinnor rätt till hjälp och stöd av socialnämnden. 

Tidigare forskning visade att socialarbetare måste anpassa sitt arbete och ha ett bra 

förhållningssätt gentemot klienter. Därför ställde vi oss frågorna; Hur beskriver dessa 

kvinnor socialtjänstens roll i processen att lämna en våldsrelation? och Hur beskriver 

dessa kvinnor sin upplevelse av kontakt med socialtjänst? Studiens empiri inhämtades 

genom fem kvalitativa intervjuer med kvinnor som har levt i en våldsrelation och 

studiens viktigaste resultat var bristen på bra bemötande, att människors förförståelse är 

av stor betydelse samt bristen på samverkan mellan olika myndigheter/enheter. 

Slutsatser vi argumenterat för är att socialarbetares arbete bör genomsyras av både 

empowerment och salutogent tankesätt, och anpassas till varje enskild individ. 

Diskussionen kring detta fenomen bör fortsätta för att vidareutveckla metoder och 

kunskapen i samhället.  

 

 

Nyckelord; våld i nära relationer, utsatta kvinnor, bemötande, socialtjänst, 

socialarbetare
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1. Inledning 

“Jag tycker att det är upp till kvinnor själva att också ta för sig, att välja sådana yrken 

där de kan tjäna mer och inte acceptera om de blir slagna eller misshandlade i en 

relation. Det är ingen som tvingar kvinnor att stanna kvar i en sådan relation. Det är upp 

till henne.”1 uttryckte den forna Sverigedemokraten Anna Hagwall i en intervju med P4 

Dalarna för tre år sedan. Samhällets attityder gentemot kvinnomisshandel och den 

våldsutsatta diskuteras och lyfts där fall av kvinnomisshandel uppdagas 

(Socialstyrelsen, 2009). Dessa attityder synliggörs exempelvis via dokumentärer, 

radioprogram och självbiografier. Återkommande i dessa synliggöranden är hur 

diskussioner förs i samhället och hur det är att leva i en våldsrelation som utsatt kvinna, 

vilket också Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (u.å.) tar upp. 

Diskussioner om huruvida den utsatta skuldbeläggs, om hon gör ett aktivt val att stanna 

samt hur kontakt med socialtjänst har sett ut, väckte vårt intresse till att närmare 

undersöka våldsutsatta kvinnors upplevelse av socialtjänst. Då vi båda har 

arbetserfarenhet av socialtjänsten  

 

Den här uppsatsen studerar berättelser av fem kvinnor, som varit i kontakt med 

socialtjänsten i olika delar av landet. Syftet är att undersöka hur dessa kvinnor beskriver 

kontakten med socialtjänsten i processen att lämna en våldsrelation.  

 

1.1 Bakgrund 

Kvinnomisshandel är ett vanligt förekommande fenomen i samhället och det arbetas 

aktivt med att stärka kvinnors rättigheter. WHO menar att IPV (Intimate Partner 

Violence) sker i alla länder och genom sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella 

grupper och vanligtvis är offret kvinna och utövaren man (Anyikwa, 2016). I Sverige 

var våld gentemot kvinnor i nära relationer tidigare något som skedde i det privata, det 

kom aldrig utanför hemmet och våldet kunde pågå länge och ostört (Hydén & Månsson, 

2006). Det var först 1982 som det blev en lagändring i Sverige, där misshandel i 

hemmet föll under allmänt åtalsbrott. Denna utveckling tog misshandeln ut i det 

                                                 
1 Se intervju med Aftonbladet 15 juli 2014. Skribent M, Nilsson; 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19228007.ab 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19228007.ab
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offentliga och synliggjorde problematiken (ibid.). År 1998 infördes brottet “grov 

kvinnofridskränkning” i Brottsbalken för att stärka skyddet mot kvinnor som upplevt 

flera våldsbrott (Malmquist, Arvidsson, Holmqvist & Eliasson, u.å.). Det har tillkommit 

konventioner för att stärka och hjälpa kvinnor som utsätts för våld och när det 

förekommer våld i nära relationer. År 2011 antog Europarådet Istanbulkonventionen 

som omfattar alla former av våld gentemot kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Den 

skapades för att hitta förbättringar och för att bekämpa misshandeln som pågår innanför 

hemmets fyra väggar. Konventionen tar upp olika rättigheter som tillfaller offret, såsom 

rätt till skyddat boende, stödinsatser och behandling (ibid.). 

  

1.3 Problemformulering 

Att kvinnor utsätts för våld i hemmet är vanligt förekommande i världen och är ett 

problem med många komponenter (Socialstyrelsen, 2009). När en kvinna blir utsatt för 

våld handlar det oftast inte om ett enkelt problem som är lätt att sig ur, utan det är ett 

komplext problem som påverkar kvinnans liv till det yttersta (ibid.). Något som ofta 

sker i våldsrelationer är att våldet normaliseras, vilket kallas för 

normaliseringsprocessen. Det innebär att våldet blir en del av vardagen och 

våldsrelationen blir normal för både mannen och kvinnan (Nordborg, 2014). Att få 

männen inkluderade i det behandlande arbetet mot kvinnomisshandel och få de att ta 

ansvar för våldsbeteendet är något som ligger som socialtjänstens uppgift. Detta kräver 

ett gott samarbete mellan de olika instanser som berörs och även att rätt insatser erbjuds 

(Socialstyrelsen, 2009).   

 

Omkring 16 kvinnor per år som utsätts för kvinnomisshandel riskerar att avlida till följd 

av skadorna från allvarlig misshandel. Detta sker oftast i samband med att kvinnan 

separerar från partnern, enligt Brottsförebyggande rådets statistik (Socialstyrelsen, 

2009). Statistiken visar 16 kvinnor men enligt Socialstyrelsen är det sannolikt ett stort 

mörkertal. Detta kan ha många olika komplexa anledningar och kan exempelvis bero på 

att den utsatta kvinnor saknar tilltro till att stödbehovet tillgodoses när hon söker hjälp. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är processen att lämna en våldsrelation mycket 

påfrestande och kan medföra behov av stöd under en längre tid och olika omfattning 

under olika delar i processen. Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § 

(2001:453) erbjuda kvinnor till att få stöd och hjälp i dessa fall. Hur socialnämnden 

erbjuder stöd och hjälp kan variera från kommun till kommun då Socialtjänstlagen är en 
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ramlag, vilket innebär att kommunerna själva har friheten att utveckla egna arbetssätt 

för att följa dessa lagar (Socialstyrelsen, 2005). Att Socialtjänstlagen används och 

anpassas olika skapar ett samhällsintresse av att lyfta och diskutera olika våldsutsatta 

kvinnors upplevelser av myndigheter, vilket ligger till grund för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur kvinnor som levt i en våldsrelation upplever 

kontakten med socialtjänsten i processen att lämna en våldsrelation. Detta kommer 

studien undersöka berättelsen från kvinnor som tidigare levt i en våldsrelation och nu 

lämnat partnern. Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar. 

 

 Hur beskriver dessa kvinnor socialtjänstens roll i processen att lämna en 

våldsrelation? 

 Hur beskriver dessa kvinnor sin upplevelse av kontakt med socialtjänsten? 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Examensarbetet är uppdelat i sex olika kapitel med tillhörande rubriker och 

underrubriker som är numrerade. I det första kapitlet finns inledning, bakgrund, 

problemformulering, studiens syfte och frågeställningar och till sist 

begreppsförklaringar. Andra kapitlet består av tidigare forskning som är indelat i två 

områden och avslutas med en sammanfattning. Tredje kapitlet innehåller studiens valda 

teoretiska utgångspunkter och avslutas med en redogörelse av teorianvändning. I det 

fjärde kapitlet redogörs för metodval och studiens trovärdighet samt etiska 

ställningstaganden diskuteras. Det femte kapitlet presenterar resultatet och är uppdelat i 

två delar efter studiens frågeställningar, där varje del innehåller resultat följt av en 

analys. Slutligen, i det sjätte kapitlet förs diskussion gällande studiens viktigaste 

resultat, empiri i förhållande till tidigare forskning, metoddiskussion och avslutas med 

en reflektion av arbetet och förslag till framtida forskning.  
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1.5 Begreppsförklaringar 

1.5.1 Insatser från myndighet  

Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11 § (2001:453) ska socialnämnden särskilt beakta 

kvinnor där hon blivit eller blir utsatt för annat övergrepp eller våld av närstående, för 

att hon ska kunna förändra sin situation bör hennes stödbehov beaktas och tillgodoses. 

Då socialtjänstlagen är en ramlag ger det kommunerna en chans och en skyldighet att 

själva arbeta fram riktlinjer i arbetet med kvinnomisshandel, vilket innebär att insatserna 

kan se olika ut beroende på var i landet man befinner sig (Socialstyrelsen, 2005).   

1.5.2 Kontakt med socialtjänst  

Socialtjänsten har en skyldighet att belysa och motarbeta sociala problem, vilket gör att 

de är skyldiga att uppmärksamma våld i nära relationer och utveckla hjälpinsatser samt 

metoder i preventionssyfte. Kontakten mellan kvinna och handläggare är viktig. Det är 

också viktigt att den verksamma bemöter kvinnan med respekt och förståelse, utan 

kritik och fördömelse (Socialstyrelsen, 2009). Kontakt med socialtjänst kan se olika ut 

och ska anpassas utifrån varje enskild kvinnas situation.   

1.5.3 Definition av våld  

Våld i nära relationer innebär att våldet sker i personens närhet och riktar sig till båda 

könen (Socialstyrelsen, 2009, s.14). 

 

Kvinnomisshandel syftar till när kvinnor utsätts för våld, vanligt förekommande i 

hemmet (Malmquist, Arvidsson, Holmqvist & Eliasson, u.å.). 

 

Våld i nära relationer och Kvinnomisshandel kommer användas synonymt i arbetet och 

syftar till när en kvinna blir misshandlad av sin partner i hemmet.  

1.5.4 Olika steg i våldsrelationen 

Nedbrytningsprocess innebär att kvinnan blir nedbruten i relationen. Det sker ofta i 

våldsrelationer och många kvinnor går igenom den även om motstånd görs som kanske 

borde förhindra att kvinnan blir nedbruten (Holmberg & Enander, 2010).  
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Eva Lundgrens modell Normaliseringsprocessen visar hur våldet mot kvinnan gradvis 

uppfattas som normalt av kvinnan som utsätts för våld. Modellen är ett sätt att försöka 

förstå varför kvinnan stannar kvar och hur våldet mot kvinnan vidmakthålls men det är 

inte en förklaring av orsakerna till våldet (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Uppbrottsprocessen är när kvinnan bryter sig loss från mannen som utsatt henne för 

våld och den beaktar tre faser, vilket är det faktiska uppbrottet, att bli fri känslomässigt 

och förståelsen av att man varit utsatt (Holmberg & Enander, 2010; Nordborg, 2014).  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras och lyfts tidigare forskning och avslutas med en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten. Den forskning som lyfts har relevans för 

studiens syfte och frågeställningar, för att underlätta för läsaren är avsnittet uppdelat i 

två teman; Insatser från socialtjänsten och Kontakt med myndighet.   

 

2.1 Insatser från socialtjänsten 

Messing och Thaller (2015) beskriver olika bedömningsinstrument för att förutse risker 

för utövare och överlevare av våld i nära relationer. Socialarbetare får ofta rådet att 

använda standardiserade riskbedömningsinstrument som kan leda till en öppen 

kommunikation med andra system, exempelvis rättssystemet. De nämner ett flertal 

instrument som är relevanta för det sociala arbetet, till exempel SARA (The Spousal 

Assault Risk Assessment). SARA är ett instrument som används inom rättssystemet för 

att bedöma återfallsrisken för våldsutövare, men den används också av Case managers 

och kliniker i preventionssyfte. Ett annat bedömningsinstrument som nämns är DVSI 

(The Domestic Violence Screening Instrument), som används till att förutspå 

återfallsrisken att begå brott. Den används också för att förutspå motstridigheter som 

kan uppstå med domstolen, dock menar författarna att den kanske är bättre lämpad i 

användandet av att förutse svåra hotfulla beteenden hos gärningsmän. Vidare nämner 

Messing och Thaller (2015) vikten av hur socialarbetare känner till skillnader mellan 

statiska och dynamiska riskfaktorer där exempelvis en individs våldshistoria inte går att 

påverka (statiska) medan attityder gentemot kvinnomisshandel går att förändra 

(dynamiska). När de dynamiska faktorerna har identifierats finns utrymmet för 

socialarbetaren att se möjligheter till förändring eller som mål att åtgärda. Messing och 
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Thallers (2015) slutsatser är att det måste kommuniceras gällande framtida risker och att 

dessa måste stödjas med bevis. Det är viktigt att man är medveten om att 

riskbedömningsinstrument förutser sannolikheter och tar inte hänsyn till omständigheter 

vilket gör att arbetet måste anpassas utifrån den rådande kontexten. 

 

Anyikwa (2016) skriver för att öka kunskapen om traumavård och användningen av 

detta i arbetet med kvinnor bland socialarbetare. Hon skriver hur socialarbetare bör vara 

medvetna om de trauman som våldsutsatta kvinnor kan leva med och anpassa sitt arbete 

därefter. Författaren nämner en modell som är utvecklad av The Substance Abuse And 

Mental Helth Services And Administrations (SAMHSA). Modellen mäter graden av 

traumatiska händelser, och är indelat i två grupper, naturliga trauman (exempelvis 

orkaner eller översvämningar) och trauman som orsakas av människor (exempelvis 

misshandel). Vid användande av modellen lyssnar man till individens subjektiva svar 

och därefter avgörs graden av trauma. Vidare nämner Anyikwa (2016) att det ofta är 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, vilket gör det viktigt att undersöka andra 

faktorer än de individuella, till exempel förståelse för hur kulturella och sociala faktorer 

spelar in. Med en bredare förståelse skapas förutsättningar i arbetet och kan motarbeta 

skuldbeläggning av offret. I rollen som socialarbetare är det viktigt att vara medveten 

om och ha förståelse om trauman och dess konsekvenser.  

 

Wood (2015) uttrycker hur man kan använda olika teorier för att arbeta med överlevare 

av våld i nära relationer. Hon genomförde flera intervjuer med yrkesverksamma inom 

rättsväsendet och undersökte deras syn på fenomenet, vad de ansåg vara orsaken och om 

det har förändrats över tid. Några strategier som omnämns i artikeln är; empowerment, 

feminism samt salutogent perspektiv. Med empowerment arbetar man med att stödja 

och erbjuda hjälp till klienten, men det är klienten själv som bestämmer om hon vill ha 

hjälp eller inte. Det salutogena perspektivet ligger nära empowerment och används för 

att stärka överlevare av våld i nära relationer genom att fokusera på det som fungerar 

och kartlägga rådande behov. Forskningens informanter använder feminism när de 

förklarar våldet genom samhällets struktur och normer, och menar hur samhället är 

könsbaserat, där män är överordnade kvinnor. Wood avslutar sin artikel med slutsatsen 

att feminism- och empowermentbaserat förhållningssätt länge har styrt och inspirerat till 

att försöka få ett slut på kvinnomisshandeln. Dock, måste modellerna utvecklas och 

förbättras genom anpassning till dagens samhälle och attityder. 
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2.2 Kontakt med myndighet 

Ekström (2014) genomförde en studie 2014 där hon intervjuade sex olika kvinnor som 

varit utsatta för våld i nära relationer. Något som blev tydligt för Ekström under 

intervjuerna var hur de kvinnor som hade barn ofta såg våldet utifrån barnens perspektiv 

och valde därför att anmäla. De kvinnor som inte hade barn berättade att det var när 

släkt och vänner upptäckte våldet, då det inte längre var möjligt att gömma skadorna, 

som anmälningar gjordes. Något som framkom viktigt i studien var den första responsen 

med polis och myndighet och hur den påverkade kvinnornas beslut att gå vidare med 

anmälan. Vidare skriver Ekström hur de deltagande kvinnorna i studien vid olika 

tillfällen beskrev hur de nått den punkt då de “fått nog” eller hur de ville få ett slut på 

våldet, dock menar Ekström att det inte behöver betyda att de ville se sin partner 

straffas. Slutsatserna av studien visar hur förförståelse och tidigare erfarenheter hos 

berörda kvinnor är avgörande för om de vill ta emot hjälp och gå vidare med 

anmälningar. Tillgängligheten till stöd och hjälp utanför socialtjänst uppskattades av 

många kvinnor samt att socialarbetare är medvetna om att alla kvinnor är olika och alla 

behöver olika former av stöd.   

 

Tutty (2015) beskriver hur gruppterapi (You are not alone) fungerar för kvinnor som 

varit utsatta för våld i nära relationer. I forskningen om gruppterapi framkom hur många 

kvinnor led av psykisk ohälsa, i form av depression, dålig självkänsla samt dåligt 

självförtroende. En del visade även tendenser av syndromet PTSD (Posttraumatiskt 

stressyndrom). I studien ställer behandlarna sig frågan om hur de mest effektivt kan 

stötta kvinnorna efter de levt i en våldsrelation. Tutty redogör för resultaten hos de 

kvinnor som slutförde terapin och trots det korta programmet visade kvinnorna en stor 

förbättring i sitt mående. Författaren skriver att resultaten är individuella och att alla 

resultat kvinnorna uppnår bör ses som positiva, oavsett om kvinnorna avslutade terapin 

eller inte. Resultaten i studien påvisar att kvinnor som delar erfarenheter med andra som 

varit eller är i samma sits kan ha en oerhört stor påverkan för det psykiska måendet för 

kvinnorna. Gruppterapin var för många inte det slutgiltiga i processen utan gjorde det 

möjligt för dem att gå vidare till ytterligare samtalskontakt eller kontakt med olika 

myndigheter/organisationer.  
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Rizo (2015) intervjuade kvinnor som upplevt våld i nära relationer i sin studie. Studien 

undersökte olika strategier som dessa kvinnor använde sig av i arbetet att stärka sig 

själva. Det handlade främst om olika copingstrategier, hur man som individ lärde sig 

handskas med sina problem. Ofta beskrevs coping innehålla två delar; en del där man 

aktivt konfronterar problemet och en del som passivt tar itu med bekymret. Religiös 

coping, känslofokuserad coping, undvikande strategier och kognitiv coping är några av 

de strategier som diskuterades av informanterna i Rizo’s studie. Rizo konstaterade att 

överlevare av våld i nära relationer använder sig av många olika strategier i hantering av 

den stress och våldssituation de varit med om. Hon påpekade vikten av hur 

socialarbetare bör ha ett öppet förhållningssätt gentemot människor som varit utsatt för 

våld i nära relationer, då alla erfarenheter ser olika ut. Varje individ skapade sin metod 

och använde sina verktyg för att gå vidare i vardagen, vilket kan leda till olika 

beteenden som inte passar in i samhällets normer. Dessa beteenden kan leda till 

utanförskap och Rizo menade också hur det kan leda till slutsatsen att personen har en 

psykisk sjukdom eller liknande. Detta tyder på vikten av ett öppet förhållningssätt och 

medvetenhet hos socialarbetare, beteenden som samhället stöter bort och placerar som 

“onormala”, kan vara räddningen för dessa kvinnor.  

 

Messing, Ward-Lasher, Thaller och Bagwell-Gray (2015) skrev hur kvinnomisshandel 

har gått från att vara något som skedde innanför hemmets fyra väggar till att bli ett icke 

socialt accepterat brott. Forskarna skrev hur kvinnor tidigare använt stat och myndighet 

i hjälpen att lämna en våldsrelation och hur det skapats metoder för det ändamålet. Även 

om många kvinnor vill lämna en våldsam partner är det många som också vill stanna 

kvar hos hen. Därför är utvecklingen av andra metoder viktig, att inte enbart ha en 

metod som ska fungera för alla som vill lämna sin partner, utan också metoder och 

verktyg för de som inte kan eller vill ta samma beslut. Forskarna skrev om en 

samhällsbaserad metod “Housing first”, vilket innebar att kvinnorna erhåller assistans i 

hemmet. Detta gav kvinnorna en möjlighet att fokusera på annat, exempelvis utbildning 

eller arbete. Studien visade att hjälp med utbildning och arbete som kan leda till 

självförsörjning och oberoende hos kvinnorna, kan ha större effekt än annat stöd. 

“Housing first” kan vara en startpunkt för kvinnans oberoende och möjligheten att 

skapa sig ett eget liv, där hon själv beslutar om det ska inkludera partnern eller inte. 

Vidare nämnde forskarna vikten av planering och bedömning av riskerna som den 

våldsutsatta kvinnan lever med.  
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2.3 Sammanfattning  

Messing och Thaller (2015) redovisade för olika bedömningsinstrument i sin studie, och 

de diskuterar vikten av identifiering av de statiska och dynamiska faktorerna. Först när 

de dynamiska faktorerna lyfts kan arbetet för en förändring påbörjas och 

kommunikation är en viktig del för att det ska kunna ske.  

 

Anyikwa (2016) skrev för att öka kunskapen om trauma och dess effekter. Hennes 

slutsatser av studien påvisar hur viktigt det är som socialarbetare att veta vad trauman 

innebär och medför, samt hur alla människor reagerar olika. Teori- och 

strategianvändning varierar i arbetet med klienter. Studien av Wood (2015) tar upp olika 

teorier som kan användas för att hjälpa kvinnor att hantera sin situation. Studiens 

slutsats är att de vanligaste teorierna som fungerar och används är empowerment, 

salutogent perspektiv samt feminism, men att dessa behöver utvecklas.  

 

Ekström (2014) intervjuade sex olika kvinnor som upplevt våld i nära relationer. 

Intervjuerna bidrog till slutsatsen om att kvinnors förförståelse och erfarenheter har en 

väldigt stor betydelse om de väljer att gå vidare med anmälan eller inte. De kvinnor som 

väljer att gå vidare eller som väljer att upprätta en samtalskontakt kan förbättra sitt 

psykiska mående avsevärt. Detta visade Tutty’s (2015) studie, där kvinnor som upplevt 

våld i nära relationer deltar i gruppterapi, och det görs en skattning innan gruppterapin 

startat och en när den var avslutad och alla kvinnor visade på förbättrat mående.    

 

Lika som Anyikwa menade Rizo (2015) att socialarbetarens förhållningssätt är väldigt 

viktigt i möte med klienten. Rizo nämnde olika copingstrategier som många kvinnor 

använder sig av, och kan leda till annorlunda beteende. Därför är det viktigt hur dessa 

kvinnor blir bemötta inom den professionella sektorn.  

 

Den sista studien som redogjorts för är studien av Messing, Ward-Lasher, Thaller och 

Bagwell-Gray (2015). Deras slutsatser riktade sig till risk- och säkerhetsbedömning, hur 

det kan vara till hjälp för kvinnan att se till sina prioriteringar och hjälpa henne ta svåra 

beslut. Även att skapa och informera om andra metoder för de som väljer att stanna hos 

sin partner. Författarna menade att många kvinnor vill ha fler alternativ att välja bland 
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än att antingen lämna sin partner eller flytta in på jourhem, vilket “Housing first” är ett 

exempel på.  

 

Den tidigare forskningen som tagits upp ovan redogör för området våld i nära relationer 

och används dagligen i socialt arbete (Socialstyrelsen, 2009). Det som forskningen tar 

upp kan appliceras och jämföras med denna studie, då flera av denna studies 

informanter berör de olika områdena. Majoriteten av artiklarna tar upp risk- och 

säkerhetsbedömning och i Sverige är det Socialstyrelsen (2009) som utvecklat 

bedömningsinstrument som dagligen används i sociala arbetet. Studierna som redovisas 

i tidigare forskning nämner också olika strategier som de utsatta använt sig av, både för 

att förklara våldet men också för att lämna relationen. Det som främst är relevant för vår 

studie från den tidigare forskningen är hur viktigt bemötandet är av yrkesverksamma 

inom socialtjänsten samt hur förförståelsen hos kvinnorna har en viktig roll, detta 

kommer redogöras vidare i analys och diskussion.  

 

3. Teorianknytning 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv studien utgår ifrån, vilka är salutogent 

perspektiv och empowerment. Teorierna väljs utifrån studiens syfte och frågeställningar 

och avsnittet avslutas med redogörelse av teorianvändning.  

 

3.1 Salutogent perspektiv/Kasam 

Hanson (2011) skriver om salutogenes där fokus ligger på hälsans ursprung och 

sökandet efter det som gör att människor mår och fungerar bra. Han redogör för en 

tabell som kan förklara det salutogena tankesättet. Vilket han förklarar följande: om en 

människa tänker salutogent kan hon se tillbaka på livet och se att det haft ett värde, hon 

visar att nutiden är förnöjsamt samt visar en framtidstro. Om hon istället tänker patogent 

känner hon besvikelse inför det som varit, ett missnöje för nutiden och en misstro inför 

framtiden. Vidare skriver han hur det salutogena synsättet innebär att man ser de 

tillgångar och resurser en människa har, istället för enbart se till vad som fattas. På så 

sätt får varje individ ett värde, något att arbeta vidare med och det finns något att 

fokusera på. Gassne (2008) beskriver lika som Hanson vad det salutogena perspektivet 

karaktäriseras av, men nämner också att det handlar om att försöka söka efter och 

identifiera resurser och kompetenser hos människor och grupper. När identifieringen av 



 

11 

 

resurser och kompetenser är gjord, kan det leda till begränsning av problem, hindra att 

de utvecklas samt hitta strategier i det fortsatta arbetet.    

 

Westlund och Ahrne (2008) skriver hur Antonovsky (som grundade det salutogena 

perspektivet) ställde sig frågan hur vissa människor klarar svåra påfrestningar och andra 

inte. Vad är det som gör att en människa kan upprätthålla hälsa trots svåra 

motgångar/påfrestningar? Enligt Antonovsky har de alla en gemensam nämnare, en 

påtaglig känsla av Kasam. Kasam innebär en känsla av sammanhang och innehåller tre 

centrala teman; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Antonovsky (2009) 

beskriver de olika temana följande; begriplighet syftar på stimuli, både yttre och inre, 

och i vilken utsträckning de upplevs som förståeliga, som exempelvis ordnad, 

strukturerad, tydlig och sammanhängande information istället för exempelvis oordnad, 

kaotisk, oväntad, oförklarlig eller slumpmässig information. Hanterbarhet syftar till i 

vilken grad individen upplever att resurser finns till hens förfogande och hur man kan 

använda dessa i mötet med krav som uppstår när man överöses av olika stimuli. 

Meningsfullhet innebär vikten av att känna sig delaktig och behövd. Personer med stark 

Kasam lyfter ofta situationer i livet där de känner sig behövd eller delaktig.  

 

3.2 Empowerment    

Payne (2008) skriver hur empowerment används för att vägleda individer till att själva 

ta makten. Det innefattar målet om att stärka människans individuella resurser för 

möjligheten till utveckling av självkänsla och självförtroende men också ändra sina 

kunskaper, förväntningar och färdigheter. Empowerment innefattar också en chans för 

kvinnan att ifrågasätta förtrycket och därför möjliggöra för henne att ta kontroll över det 

som påverkar henne i form av olika faktorer. När empowerment används i praktiken ger 

det exempelvis socialtjänsten utrymme att göra kvinnan mer delaktig i sin situation och 

lägga vikt vid att utveckla sina starka sidor och sin kompetens. En socialarbetare som 

arbetar utifrån empowerment ska främja direkthet, ömsesidighet och lyhördhet till 

kvinnans behov. Socialarbetaren ska också framföra sig som trovärdiga och opartiska 

och därför agera på ett sätt som kan bidra till kvinnans känsla av tillförlitlighet för 

socialarbetaren (ibid.). Empowerment syftar till hur individen kan ta till sig styrka, kraft 

och makt till en förändring av sin situation. Askheim (2007) beskriver hur 

empowerment kan både användas som metod och målsättning, att individen skaffar sig 

den styrka och kraft som behövs för att bryta maktpositionen.  
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3.3 Teorianvändning  

Det salutogena perspektivet med Kasam används i analysen av kvinnornas berättelser, 

hur de förhållit sig till det som varit samt hur socialarbetarna bemött och arbetat med 

kvinnorna. Kasam och dess centrala teman kan anpassas till arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Begriplighet kan innebära att kvinnorna förstår och får information om 

situationen och hur processen kommer gå vidare, hanterbarhet kan förstås som att 

kvinnorna får vara delaktiga i sin egen process och får tillgång till de resurser som finns. 

Till sist meningsfullhet, där kvinnan hittar något av värde i hennes liv utanför 

våldsrelationen. 

 

Socialstyrelsen (2009) tar upp vikten av bemötande i mötet med kvinnor som varit 

utsatta för våld i nära relationer, det är viktigt att inte förminska offret och ifrågasätta 

hennes historia. Vi, författarna till arbetet, vill undersöka om informanterna har bemötts 

med ett salutogent- och empowermentbaserat synsätt från sina handläggare och om 

detta har haft betydelse.  

 

Kvinnor i våldsrelationer kan ha upplevt många besvikelser vilket kan göra att tron på 

en framtid och processen dit känns nästintill ohanterlig (Carlberg, 2012). Här blir 

självkänslan kvinnans bas för att kunna skapa en distans till våldet och skapa en 

generell säkerhet och trygghet i relationer till människor runt omkring henne men också 

bli stärkt i andra situationer (ibid.). Empowerment används för att undersöka och 

analysera insamlat material och fokuserar på socialarbetarens roll i bemötande av 

kvinnan.  

 

4. Metod 

I metodavsnittet redogörs för den kunskapsteoretiska basen, tillvägagångssättet för 

studien, val av urval av informanter samt avslutas avsnittet med en diskussion kring 

studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Kunskapsteoretisk bas 

Hermeneutik syftar ursprungligen till tolkning av bibeltexter, men den modernare 

hermeneutiken handlar mer om textanalyser, hur läsaren gör egna tolkningar, utan 
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hänsyn till författaren (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Bohlin (2013) menar hur det 

mänskliga medvetandet måste förstås i sin helhet, med hjälp av att se sammanhanget i 

delarna. Det kallas den hermeneutiska cirkeln, att förstå varje del för sig för att sedan 

kunna se helheten. I och med detta måste den som tolkar “placera sig objektivt och 

subjektivt i den andres ställe” (Bohlin, 2013, s.89), objektiv placering på så sätt att 

tolkaren förstår språk och kontexten, subjektiv placering genom att förstå 

informantens/författarens livsvärld och hennes inre. Till skillnad från hermeneutiken 

fokuserar fenomenologi på berättelsen utifrån aktörens perspektiv och hur de beskriver 

världen de upplever (Kvale & Brinkmann, 2014). Med ett objektivt förhållningssätt 

finns möjligheten att framställa och beskriva ett väsen förutsättningslöst genom att sätta 

den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom parentes (ibid.).   

 

Metoden som används i studien är narrativ metod och syftar till att lyfta informanternas 

egna berättelser om deras livssituation. I användandet av narrativ analys står berättelsen 

i fokus, och det sker ett utbyte mellan berättare och lyssnare (Sjöblom, 2008). 

Informanter som delar sin berättelse med andra vill ge en bild av deras verklighet, dock 

påverkas berättandet av vilket intryck informanten får av sina mottagare (Payne, 2008). 

Med studiens utgångspunkt och syfte valdes narrativ metod som grund i arbetet, då 

informanternas berättelser av deras upplevda livsvärld är det primära som ska studeras. 

Den narrativa metoden kompletteras av kunskapsbasen fenomenologi och hermeneutik.  

4.1.4 Kunskapsteoretisk användning  

Användandet av hermeneutik gav författarna till arbetet möjligheten till 

tolkningsföreträde av informanternas berättelser. Detta gjordes genom användning av 

den hermeneutiska cirkeln, där arbetet började med att analysera varje del i kvinnornas 

beskrivningar och återkommande teman identifierades. Identifieringen av teman gjorde 

det möjligt till en analys av helheten, som i detta fall var hur kontakten med 

socialtjänsten såg ut utifrån deras livsberättelser. Fenomenologisk ansats användes i 

utformandet av intervjuguiden, där intervjupersonernas upplevelser utifrån deras 

livsvärld och situation lyftes fram. Narrativ metod användes då författarna tog del av 

intervjupersonernas subjektiva berättelser där det var berättandet som låg i fokus.   
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4.2 Forskningsdesign  

Studien bygger på narrativ metod genom kvalitativa intervjuer. Länge har intervjuer 

varit ett sätt att skapa forskningsdata och nu på senare år anses det vara en vanlig metod 

inom kvalitativa studier, där fokus är att få fram den intervjuades upplevelse och 

information kring dennes livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2010). I studien tillämpas 

halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att informanternas egna perspektiv utifrån 

deras livsvärld lyfts fram och försök till förståelse samt undersöka teman i den upplevda 

vardagen (ibid.). Intervjuerna spelades in och transkriberades efter samtalen för att 

kunna analysera materialet. Analysen gjordes av det renskrivna empiriska materialet 

med hjälp av hermeneutisk cirkeltolkning där teman kunde urskiljas genom en 

granskning av kvinnornas upplevelser, där både likheter och skillnader kunde hittas. 

Därefter valdes olika citat ut för att kunna genomföra analysen som gjordes med hjälp 

av relevant litteratur och studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

4.3 Tillvägagångssätt  

I studien genomfördes fem kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

varierade tidsmässigt mellan 45-60 minuter och genomfördes på en plats vald av 

informanten. En intervju skedde via telefon då det inte var möjligt att träffas. Då syfte 

och frågeställningar syftar till den kvalitativa upplevelsen hos valda informanter så är 

halvstrukturerade intervjuer en lämplig metod. För att genomföra intervjuerna 

framställdes en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna är indelade i tre teman, Första 

kontakt, Processen efter första kontakt och Fortsatt kontakt/insatser. Öppna frågor 

användes under intervjuerna vilket gjorde det möjligt för informanterna att svara fritt. 

Exempel på öppna frågor som ställdes: “Hur upplevde du bemötandet från 

verksamma?” och “Hur upplevde du kontakt med socialtjänsten?”, dessa frågor gav 

möjlighet till följdfrågor, så kallade sonderade frågor. Kvale & Brinkmann (2010) 

beskriver sonderade frågor såsom “kan du säga något mer?” eller “kan du nämna något 

ytterligare om det?”. På så sätt kunde vi skapa oss en djupare förståelse utan att styra 

informanten mot något specifikt och hon gavs möjlighet att berätta det som hon ansåg 

var viktigt.  

4.3.1 Urval av litteratur  

I studien användes databasen Discovery samt SocIndex i sökningen efter tidigare 

forskning kring ämnet. De sökord som användes var; “domestic violence or intimate 
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partner violence”, “domestic violence against women”, “wom*”, “survivors of domestic 

violence” och “social work”. Även sökning ordagrant till syftet gjordes, men gav inte 

något användbart, varför endast ovan nämnda sökord användes. Begränsning av urval 

gjordes, artiklar som var peer rewied och de som fanns tillgängliga i fulltext, och inte 

äldre artiklar än tio år tillbaka valdes. Det finns många artiklar och studier som 

behandlar fenomenet kvinnomisshandel och våld i nära relationer och för att ge läsaren 

förståelse för hur brett området är, gav en kombination av sökorden “domestic violence 

or intimate partner violence”, “social work” och “wom*” efter vald begränsning, 531 

olika träffar. Annan litteratur samt relevant kurslitteratur, både från denna kurs samt 

tidigare lästa kurser användes genomgående i studien. 

4.3.2 Urval av informanter   

Tanken var att göra ett tvåstegsurval, genom att först välja organisation och därefter 

välja ut specifika informanter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014, s.42). Vi tog 

kontakt med en organisation, som i vårt fall var en kvinnojour men fick svaret att de inte 

kunde bistå med informanter, då de upplevde sig ha en maktposition gentemot de 

kvinnor som tar kontakt. Vi tog även kontakt med en organisation dit kvinnor i en utsatt 

position vänder sig, då kvinnojouren inte kunde bistå med hjälp, men detta gav ingen 

utdelning. Vi fick därför tänka om och lade ut en öppen förfrågan (se bilaga 2) på 

sociala medier, på Facebook och Instagram. Vi utformade en öppen förfrågan, där vi 

beskrev ämnet och studiens syfte. Den öppna förfrågan på sociala medier gav tre 

stycken informanter och socialarbetaren från öppenvårdsmottagningen hjälpte oss i 

kontakten med ytterligare två stycken.  

 

4.4 Studiens trovärdighet  

Trovärdigheten för studien påverkas av hur vi som intervjuare formulerade frågorna vid 

intervjutillfällena, om informanterna förstår innebörden (Larsson, 2005). Vi 

tydliggjorde syftet med vår studie och försäkrade oss om att våra intervjuer undersökte 

det vi tänkt att undersöka, även ständigt ifrågasättande, kontrollerande och tolkning av 

resultaten som uppkom (Kvale & Brinkmann, 2014). Pålitligheten påverkas av studiens 

tillförlitlighet och dess resultat. Visar studien hög pålitlighet förväntas resultatet bli 

någorlunda lika om studien genomförs vid senare tillfälle eller av en annan forskare. 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner huruvida ledande frågor kan påverka informanten 

i en intervju och hur det kan påverka forskningsresultatet, vilket vi var noga med när vi 
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genomförde vår studie. Intervjuguiden är noga formulerad och vi försökte ställa öppna 

frågor för att undvika att styra informanterna åt ett visst håll. Vi försökte ha ett öppet 

förhållningssätt och låta informanterna tala om sina upplevelser, där vi enbart hade 

fokus på deras berättelse och ställde frågor i takt med hur samtalet utvecklades. Studiens 

trovärdighet kan styrkas genom att intervjuer gjorts med kvinnor som själva har 

erfarenheter av det valda ämnet, det kan också stärkas genom att vi ständigt granskar 

och kritiskt synar resultatet. Även att vara objektiva vid genomförande av intervjuerna 

samt i intervjuanalysen kan påverka trovärdigheten positivt. Studiens representativitet 

kan påverka negativt då den studerar fem kvinnors subjektiva upplevelse, en större 

urvalspopulation skulle kunna öka representativiteten.   

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

I och med att vi gjorde en kvalitativ forskningsstudie togs hänsyn till de 

forskningsetiska principerna som oftast brukar hänvisas i Vetenskapsrådet. Den första 

principen är informationskrav, som vi tog hänsyn till genom att informera 

informanterna om studien och syftet. För att uppfylla den andra principen som 

behandlar samtyckeskrav, informerade vi om vad forskningen innebar och gav dem 

möjlighet till att besluta om de ville delta eller inte. Den tredje principen är 

konfidentialitetsprincipen, som vi tillämpade genom att inte avslöja uppgifter om 

informanterna till utomstående, informationen inhämtades endast i forskningssyfte. Den 

sista och fjärde principen vi tillämpade var nyttjandekravet, där personuppgifter som 

inkom i forskningssyfte inte används i andra sammanhang, utan endast i studien (Ahrne 

& Svensson, 2014). Dessa aspekter var viktiga att ta hänsyn till då studien behandlar 

människors upplevelser och vi tog del av information som ligger inom deras integritet. 

Även om vår studie inte omfattas av etikprövningslagen kan etiska frågor uppstå och 

behöver därför beaktas såväl som vår medvetenhet om dessa innan (ibid.).    

 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultaten av genomförda intervjuer. Avsnittet är uppdelat i 

två centrala områden, Uppbrottsprocessen i kontakt med myndigheter och Upplevelse av 

socialtjänst, med utgångspunkt i frågeställningarna. Utifrån det insamlade materialet har 

teman urskilts, och för att underlätta för läsaren redovisas dessa under relevant område 

genom underrubriker. Med hjälp av valda teorier analyseras resultatet i slutet av varje 
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område och kopplas även till tidigare forskning som beskrivits ovan. Vi kommer 

använda informanterna och kvinnorna synonymt för att undvika upprepningar i större 

utsträckning. Intervjupersonerna benämns med fiktiva namn: Anna, Emma, Lisa, 

Johanna och Elin för att särskilja dem.  

 

5.1 Uppbrottsprocessen i kontakt med myndigheter  

Under detta område kommer det göras en beskrivning av kvinnornas erfarenheter i 

kontakten med myndigheter i samband med uppbrottsprocessen de upplevt. Området är 

indelat i två olika teman; Förnekelse och Första kontakt och Insatser av myndighet. 

Temana urskildes med hjälp av hermeneutisk cirkeltolkning, där det empiriska 

materialet analyserades och tematiserades. Detta område besvarar studiens första 

frågeställning: Hur beskriver dessa kvinnor socialtjänstens roll i processen att lämna en 

våldsrelation? 

 

5.1.1 Förnekelse och Första kontakt  

Informanterna berättar om förnekelsen av våldssituationen, för andra och även sig själv 

och de uttryckte att förnekelsen var ett sätt att skydda sig. Genom att fokusera på de få 

bra dagarna skapas en fasad som man visar för andra. Emma berättade hur hon 

förnekade misshandeln för sin mamma: 

 

Min mamma ringde och min första reaktion var att säga att jag var magsjuk, men mamma 

genomskådade mig och fick reda på att han misshandlat mig. (Emma)  

 

Johanna berättade om hur hon ständigt förnekade för sig själv:  

 

I mitt huvud fanns det inte att han slog mig, även fast blåmärkena fanns. Man skäms så mycket, 

man vill inte säga till någon hur det är. Man hittar på saker för att komma undan hela tiden 

(Johanna)  

 

I och med förnekelsen för både sig själv och andra, uttryckte informanterna att det 

gjorde det lättare att återvända till mannen och svårare att stå fast vid beslutet att söka 

hjälp. Kvinnorna berättade hur de varje dag anpassade sig efter partnern, allt för att göra 

honom nöjd och undvika bråk. När det inte längre gick att förneka togs den första 

kontakten med Myndigheter, av antingen kvinnan själv eller någon närstående.  
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Jag kontaktade soc och förklarade situationen och bad om ett lån för att kunna betala räkningar, 

hus och mat till mig och barnen men fick till svar att jag och mannen varit sambo så länge att vi 

räknas som gifta och att han då ska betala halva huset och hjälpa till med matpengar. Jag frågade 

om de tyckte att jag skulle åka in på psyk och fråga den man som tidigare misshandlat mig och 

som jag är rädd för om pengar och det tyckte de. (Anna)  

  

Informanterna berättade hur det fanns tillfällen där bemötandet var bristfälligt, där 

kvinnorna inte togs på allvar. Det framkom även att kvinnorna upplevt motsatsen, att de 

har blivit bemötta lika fint i praktiken som i teorin. Emma delade med sig:  

 

Polisen var min första kontakt och de var jättebra. Sedan åkte jag till socialjouren som verkligen 

var mån om mig och där jag fick erbjudande om att kontakta socialtjänsten som ringde någon 

dag efter. (Emma)  

 

Emma beskrev sin upplevelse som mycket bra och stöttande och hon berättade att hon 

kände sig väl omhändertagen i mötet med myndigheter.  

5.1.2 Insatser från myndigheter 

Informanterna har fått olika insatser från både socialtjänst och polis, och i vissa 

situationer har de inte fått någon hjälp alls. Anna sökte hjälp hos socialtjänsten men 

upplevde att hon varken fick stöd eller hjälp och blev tillsagd att söka upp mannen som 

tidigare både misshandlat och hotat henne: 

 

Jag fick ingen hjälp och jag åkte inte in till psyk och bad om pengar utan jag började prioritera 

räkningar och hamnade i en dålig ekonomisk situation istället. (Anna)  

 

Lisa beskrev hur hennes upplevelse av insatser var att de inte höll måttet utifrån hennes 

förväntningar. Vidare uttryckte hon sig vara besviken över hur socialtjänsten utfört sitt 

arbete i kontakten med henne. Det framkom i flera intervjuer att när kvinnorna tar 

modet till sig och ber om hjälp av en myndighet skapas vissa förväntningar hos 

kvinnorna, så som att känna en trygghet och en pålitlighet till myndigheterna både i 

vilka insatser som erbjuds samt hur kontakten skulle se ut. Kvinnorna som beskrev att 

de saknade dessa delar, diskuterade i intervjuerna hur det bidrog till att det hopp som 

fanns kvar fallerade.   

 

Jag bad om kontaktfamilj, jag tror de påbörjade barnutredningen i september och den avslutades 

i december. Utredningen gjordes jättedåligt, de tog varken kontakt med förskolan eller 

människor runt omkring mig och barnen. (Lisa)   
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Samma informant beskrev vidare hur hennes kontakt med socialtjänsten fortskred och 

att hon var besviken över hur den fortsatt se ut. Det framkom att hennes misstro för 

både handläggare och socialtjänsten ökade och att hennes förväntningar om en 

vändpunkt försvann:  

 

Jag blev beviljad skyddat boende efter att riskbedömning av situationen gjorts, men jag trodde 

det skulle bli bättre. När socialtjänsten kontaktade mig så blev jag förminskad, hon förminskade 

allting och hon ifrågasatte hur det allvarligt jag tyckte det var, om jag verkligen behövde flytta. 

(Lisa) 

 

Jag blev placerad på ett skyddat boende och blev lovad ett möte med socialtjänsten redan under 

den första veckan för att få känna någon trygghet i vår kontakt, men de dök inte upp förrän två 

månader senare. Och att flytta ifrån allt och bli lämnad på förvaring, man hade ju hoppats på 

någon uppbackning. (Lisa) 

 

Lisa beskrev känslan hon fick och förklarade upplevelsen av att hamna i förvaring, att 

hon blev undanstoppad för att problemet skulle försvinna. Lisa berättade att 

riskbedömningen som gjordes innan hon hamnade på skyddat boende gjorde att hon såg 

situationen ur ett annat perspektiv. Anna berättade hur hon och barnen fick flytta in på 

ett boende där socialtjänsten studerade vardagliga situationer. Hon beskrev det som 

kontrollerande och kränkande: 

 

Skolan som har anmälningsplikt anmälde till soc att sonen hade det jobbigt och soc började då 

en utredning om hemmet och mig, för att kunna kontrollera oss. Under lång tid fick vi bo på ett 

hem för föräldrar och barn några månader, där var det samtal och att de studerade oss i 

vardagliga situationer. (Anna)  

 

Informanterna nämnde vikten av en god kommunikation. Med det har diskussioner förts 

av kvinnorna i intervjuerna kring huruvida de har fått tagit del av vad de är berättigade i 

form av stöd och insatser. Författarna uppfattar kvinnorna som besvikna i diskussionen 

över hur socialtjänsten hade agerat i ärendena och att de inte hade fått information om 

vad för stöd och hjälp det fanns att få, eller vilka kontakter de kunde söka sig till.  

Emma berättade att hon blev informerad och erbjuden olika insatser och att det gjordes 

en riskbedömning av hennes situation samt att hon erbjöds både övernattning och stöd.  

 

Socialjouren ansträngde sig för att jag skulle sova på kriscentrum och de sa att det tog emot att 

köra mig hem. Och dagen efter kontaktade socialtjänsten mig, som hjälpte mig med både 

samtalsstöd via BUP, ekonomi samt lägenhet. (Emma)  

 

Anna och Elin berättade hur de upplevde att det inte togs hänsyn till riskbedömning vid 

olika situationer, vilket de förklarar bidrog till en känsla av förminskning och en känsla 
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av att våldet inte togs på allvar. Detta uttryckte Elin under intervjun och hon berättade 

hur hennes man slagit sönder lägenheten flertalet gånger och hotat henne, och att han 

släpptes fri en av gångerna efter förhör utan hennes vetskap: 

 

Polisen plockade med honom och vi fick sopa ihop hela lägenheten. Sen släpper de ut honom på 

natten någon gång och det första han gör är att kontakta mig igen. (Elin) 

 

Informanterna uttryckte en önskan om information gällande om vilka de kunde vända 

sig till för att få hjälp och hur de skulle gå tillväga. Kvinnorna uppgav att när 

våldsrelationen är pågående upplevs det som önskvärt med struktur om vad för hjälp det 

finns att få, men även att få hjälp med att identifiera eventuella risker.  

 

Jag gick på BUP och fick samtalsstöd av både kurator och psykolog. Där gick jag i nio månader 

men när jag fyllde tjugo så var det tack och adjö. Då fick jag inte längre gå hos BUP utan de 

rådde mig att kontakta psykiatrin. Trots att jag var i behov av stöd så blev det ingen kontakt med 

psykiatrin och jag kände att det var för påfrestande att söka efter kontakten till psykiatrin själv. 

(Emma) 

 

Informanterna uttryckte att de förväntade sig mer av socialtjänsten, möjlighet till stöd 

och hjälp och information var de kunde vända sig. Lisa uttryckte sig exempelvis 

följande:  

 

Nej, aldrig. Allt som jag har velat ha har jag fått gjort själv, jag har fått tagit tag i allt själv.(Lisa) 

 

Lisa och Elin berättade att de vände sig till en öppenvårdsmottagning för att få mer stöd 

och hjälp då båda upplevde att de saknade den biten av kontakten med socialtjänsten.  

 

5.2 Analys – uppbrottsprocessen i kontakt med myndighet  
I detta avsnitt presenteras en analys av temana Förnekelse och Första kontakt, Insatser 

från myndigheter inom området som behandlar den första frågeställningen 

‘Uppbrottsprocessen i kontakt med myndighet’. Dessa teman knyter an till varandra, då 

det framkom att förnekelse var ett första stadie tillsammans med första kontakt som i sin 

tur kunde leda till eventuella insatser från myndigheter.  

5.2.1 Analys - Förnekelse och Första kontakt   

Kvinnorna i studien berättade om någon form av förnekelse, där de försökt förklara och 

förstå mannen som utsatt dem för våld. Det kan tolkas som att kvinnorna hamnar i en 

traumatisk situation, förnekelsen och viljan att förstå våldet kan därför tolkas som att de 
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söker mening och sammanhang. Detta kan förklaras med att kvinnorna vill uppnå 

Kasam (Holmberg & Enander, 2010). När kvinnorna befinner sig i våldet kan de 

uppleva våldet som oförklarligt, vilket kan skapa vilja till förståelse efter avslutad 

relation. Enligt Antonovsky (2009) kan Kasam påverka människors hälsa, det kan tolkas 

som att de kvinnor som upplever en stark känsla av Kasam kan överleva de svåra 

påfrestningar de varit med om. Hanson (2011) och Gassne (2008) skriver att med ett 

empowermentinriktat arbete, genom att till exempel arbeta förstärkande av kvinnans 

självförtroende och uppmuntra hennes styrkor, kan kvinnan stärkas och uppmuntras till 

att tänka salutogent. Med ett salutogent tankesätt, genom att fokusera på det som 

fungerar tycks kvinnorna hitta strategier för att få tillbaka framtidstron och 

förhoppningsvis se tillbaka på livet och se att det haft ett värde (ibid).  

 

Bristen på delaktighet kan bidra till att socialtjänstens arbete blir svårförståeligt och kan 

tolkas enligt Antonovsky (2009) som en avsaknad av Kasam. Det framkommer under 

intervjuerna att kvinnor som befinner sig i en våldsrelation tycks behöva få en chans att 

förstå och möjlighet att delta i utredningsprocessen. Utifrån informanternas berättelser 

tycks det upplevas vara svårt att möta de krav som uppstod från socialtjänsten vid de 

tillfällen kvinnorna inte kände sig delaktiga. Informanterna delade med sig av 

situationer där de inte förstod varför socialtjänsten agerade som de gjorde vilket kunde 

leda till att kvinnorna beskrev en förminskning av sin situation. Det är numera 

lagstadgat att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras 

barn. Det framkommer i intervjuerna att informanterna hade kunskap om detta varpå de 

ansåg i flertalet situationer att socialtjänsten inte levde upp till deras förväntningar. 

Enander (2014) lyfter denna diskussion huruvida lagstiftning bidrar till att arbetet inom 

socialtjänsten fungerar utan svårigheter eller inte. Studiens empiriska material visar att 

det uppkommer svårigheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor.   

 

Socialstyrelsen (2009) beskriver normaliseringsprocessen där kvinnan anpassar sig och 

ser våldet som en del av vardagen. Vidare beskriver Socialstyrelsen att kvinnor som 

befinner sig i normaliseringsprocessen behöver någon utomstående för att 

uppmärksamma våldet. I intervjuerna framkommer det att kvinnorna i studien upplevde 

en normalisering av våldet de blivit utsatta för. Enligt Socialstyrelsen (2009) kan 

normaliseringsprocessen påverka hur kvinnan uppfattar våldet de blivit utsatta för, 

därför tycks det vara av vikt att förstå var kvinnan befinner sig i uppbrottet. När kvinnan 
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anpassar sig och ser våldet som en del av vardagen kan en känsla av Kasam uppstå i 

våldsrelationen genom att kvinnan känner sig delaktig och behövd. Detta kan enligt 

Antonovsky (2009) tolkas som att det uppstår en ”oönskad” känsla av Kasam, då 

Antonovsky lyfter Kasam som något positivt och stärkande. Genom att förklara våldet 

som onormalt och ge kvinnan möjlighet att få en annan bild av våldet, tycks ett 

salutogent tankesätt enligt Westlund och Ahrne (2008) kunna hjälpa kvinnan i 

förståelsen av sin situation och uppnå en positiv känsla av Kasam och hitta något 

värdefullt utanför våldsrelationen.  

 

5.2.3 Analys - Insatser från Myndigheter  

Tidigare forskning av Messing och Thaller (2015) diskuterar vikten av riskbedömning, 

kommunikation och identifiering av statiska och dynamiska riskfaktorer. Identifiering 

av riskfaktorer skapar möjligheter till förändringsarbete, och först när det gjorts skillnad 

på de statiska och dynamiska kan arbetet starta. Studiens empiriska data visar vikten av 

tydlighet och struktur i kontakten med och val av insatser från myndigheter, vilket 

framkom i Emmas intervju där hon beskrev hur socialtjänstens riskbedömning bidrog 

till detta. Kvinnorna beskrev hur tydlighet och struktur bidrog till en känsla av 

sammanhang och förståelse, vilket kan tolkas som en känsla av Kasam (Antonovsky, 

2009). Kvinnorna berättade hur de fick möjlighet till förståelse av situationens 

allvarlighetsgrad och riskbedömning tycks vara ett sätt att visa kvinnan att situationen 

tas på allvar, vilket kan tolkas som att situationer där det saknas, också ger känslan av 

en förminskning av våldet (Antonovsky, 2009). Enander (2014) skriver att 

Socialstyrelsen har utvecklat ett bedömningsinstrument som kallas FREDA. FREDA är 

ett material som ska vara handläggare behjälpliga i arbete med våldsutsatta och används 

för att kunna förhindra att skyddandet av kvinnan kommer i skymundan då arbetet kan 

bli för förändringsbaserat i form av riskbedömning av situationen.  

 

Socialstyrelsen (2009) menar att riskbedömning är en viktig del i processen i arbetet 

med våldsutsatta vilket också studiens informanter uttryckte, att när bedömning av 

risker och undersökning om kvinnan kände sig rädd kunde bidra till att situationen 

upplevdes mer hanterbar. Om kvinnan upplever situationen mer hanterbar kan det också 

bidra till att stärka självkänsla och självförtroende som enligt Carlberg (2012) krävs för 

att kvinnorna ska kunna distansera sig från våldet. Detta kan stärkas genom att arbeta 

empowermentbaserat med kvinnorna genom att hjälpa kvinnan att ifrågasätta våldet och 
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ge henne möjlighet att ta kontroll över situationen och att hon kan hantera det som 

påverkar henne (Payne, 2008). För detta tycks det krävas en god kommunikation mellan 

kvinna och socialarbetare.  

 

Informanterna berättade att de hade önskat information kring stödinsatser då 

stödbehovet kan förändras under tidens gång. Informanterna delade med sig av olika 

erfarenheter gällande hur kommunikationen med socialtjänsten fungerade. Oavsett om 

kvinnorna upplevt att de blivit informerade eller inte, beskrev informanterna en saknad 

av samverkan, då informanterna berättade att hjälp att ta sig vidare från en instans till 

nästa hade önskats. Kvinnornas beskrivning av att det saknades samverkan, kan enligt 

Antonovsky’s (2009) begrepp Kasam ge insikt i hur kvinnorna upplevde situationen 

som osammanhängande, otydlig, ostrukturerad och förvirrande. En fungerande 

samverkan mellan enheter och olika instanser beskrevs av kvinnorna som en del i att 

situationen istället blir tydlig, sammanhängande och strukturerad.  

 

5.3 Upplevelse av socialtjänsten  

Under detta stycke lyfts återigen kvinnornas berättelser som tematiseras i två teman; 

Förförståelse av socialtjänst och Bemötande från myndighet. Det framkom att dessa två 

komponenter var väsentliga i kvinnornas upplevelse. Det här området besvarar studiens 

andra frågeställning: Hur beskriver dessa kvinnor sin upplevelse av kontakt med 

socialtjänsten?  

 

5.3.1 Förförståelse av socialtjänst 

Något som framkom under studiens gång var hur kvinnornas förförståelse och 

erfarenheter av socialtjänst påverkade beslutet om att söka hjälp eller inte. 

Socialtjänsten associeras med något negativt bland informanterna och vid tillfällen 

berättade informanterna hur de kände rädsla för vad som skulle hända med familjen om 

kontakt togs.  

 

Socialtjänsten är ett skällsord bland oss som har barn. Man är så rädd att de ska komma in och 

plocka barnen. För att när du lever i någon form av våldsrelation och det kommer fram till 

socialen, så görs en anmälan på dig direkt. En orosanmälan. Och man vill inte hamna i en 

utredning om den hamnar i fel socialhänder, man känner att man inte har någon kontroll. 

(Johanna) 
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Samma informant berättade om hennes goda erfarenheter av socialtjänsten sedan 

tidigare, men menade att hennes situation nu var helt annorlunda. Hon beskrev hur det 

är skillnad när man befinner sig mitt i det, rädslan finns hela tiden närvarande för vad 

som kan hända. Informanterna beskrev rädslan av att inte ha kontroll och nämnde 

medias roll i det hela, då de ofta lyfter de sämre sidorna med socialtjänsten och det är 

det som påverkar den enskilde individens uppfattning och förförståelse.  

5.3.2 Bemötandet från myndighet/organisation   

Under intervjuerna framkom blandade resultat av kvinnornas upplevelser av 

socialtjänstens bemötande men kvinnorna uttryckte en trygghet inför polisen. 

Bemötandet vid första kontakt beskrev informanterna ofta som något positivt. Lisa 

upplevde bemötandet vid första kontakt som bra, men vid nästa tillfälle var det 

annorlunda:  

 

Svårt att beskriva känslan när socialtjänsten ringer en sådär, när man inte vet om det, men det 

kändes jättebra och det kändes okej att de ringde. På mötet kändes inte alls samma sak, jag 

kunde ljuga mig igenom hela mötet.(Lisa) 

 

Samma kvinna berättade om sin besvikelse över utredningen som gjordes och över hur 

hennes kontakt med handläggarna såg ut, hon beskrev att den hade kunnat se 

annorlunda ut om hon hade känt både förtroende och trygghet för socialtjänsten. Hon 

berättade hur hon saknat en kontakt som fungerade hela tiden och inte bara på 

handläggarens villkor. Hon uttryckte en önskan om att vara delaktig i processen, då det 

handlade om henne och hennes barn:  

 

Vi hade ingen relation, jag hade inte och har inget förtroende för dem. Jag tycker de gjort sitt på 

sidan om utan att involvera mig i det. Däremot fick jag fick jättefint bemötande och kände stor 

trygghet för polisen. (Lisa)  

 

Kvinnorna beskrev situationer där de uttryckte att de inte hade något förtroende för sina 

handläggare, att de som borde ha kunskap om området inte hade det och tvärtom. Elin 

beskrev sin försörjningsstödshandläggare hon träffat som mer kompetent inom våld i 

nära relationer än de hon mött under utredningen.  

 

Emma beskrev sin relation till socialtjänsten som bara positiv och genuint stärkande. 

Hon resonerade, som nämnts tidigare, om det kanske berodde på att hon var så pass ung 

när det hände, eller att hon kanske bara hade turen att få träffa rätt människa. 
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Bra förtroende och trygghet. Jag hade ju ingen vuxen här så det blev som min trygghet och jag 

kände mig betrodd direkt. Jag läser dagens nyheter om hur kvinnor inte blir betrodda idag och 

kan inte förstå då jag blev betrodd direkt. (Emma)  

 

Under intervjuerna framkom bemötandet vid första kontakt som viktig för hur processen 

fortskred, och de informanter som upplevde en dålig första kontakt beskrev hur de bar 

med sig dessa erfarenheter och uttryckte att det påverkade deras syn på myndigheter. 

Elin berättade hur hennes kontakt med polis och socialtjänst tidigare, i en annan 

utredning, hade fungerat väldigt bra, men beskrev hur hon vid tillfällen kände sig 

tillintetgjord och förminskad:  

 

När jag ringde en gång och skulle anmäla så fick jag bemötandet och svaret; jaha vadå, det är väl 

ingen idé att du ska anmäla. Skärp dig! (Elin) 

 

Det kom in en anmälan från polisen till socialtjänsten. Hon som ringde då borde inte jobba med 

människor överhuvudtaget. (Elin) 

 

Samma informant delade med sig av liknande situationer, hon berättade att det tillslut 

gick så långt att känslan av att hon inte brydde sig om vad som hände med henne 

uppstod. Hon beskrev hur hon gång på gång försökte anmäla och ansökte om 

kontaktförbud, vilket var hennes sätt att göra motstånd, utan gensvar förrän hon ställde 

ett ultimatum. 

 

Han får ta mig då, så jag sa det till polisen att nu skiter jag i det här, jag får väl åka med honom 

då. Det händer ju ingenting. Då fick jag ett kontaktförbud. (Elin) 

 

Trygghet och empati är något informanterna efterfrågade och i vissa fall saknat. 

Kvinnorna beskrev hur frågorna om varför de inte lämnar eller vad de gör för fel, skapar 

en otrygghet.  

 

Jag saknade tryggheten man får, alltså känslan för att man har förtroende för en myndighet, den 

har jag verkligen saknat. Att ha en kontakt som fungerar och inte bara på deras villkor. (Lisa) 

 

Anna berättade om sina handläggare, där besvikelse och ilska tycks genomsyra hennes 

berättelse:  
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Tyvärr upplever jag dem som känslokalla. Jag kände mig då som ett exempel i en bok, så här 

står det och så här gör vi, inte att jag var en faktisk person som mådde dåligt och hade behövt 

någon som lyssnade och förstod. (Anna)  

 

Några av informanterna beskrev hur deras självkänsla redan var låg och Anna berättade 

hur oerhört påfrestande det var att samtidigt bli granskad som mamma. Hon berättade 

att det kan upplevas som något kränkande istället för något som från socialtjänstens sida 

finns för att göra familjesituationen tryggare. Anna berättade om sin upplevelse av 

socialtjänsten:  

 

Jag kände mig väldigt nedvärderad som mamma då de påpekade min dåliga ekonomi och att jag 

tagit ett dåligt beslut tidigare som inte bad om pengar av mannen som utsatt mig för våld, utan 

hade försatt min familj i ekonomisk kris istället. (Anna)  

 

5.4 Analys - upplevelse av socialtjänst 
I detta avsnitt presenteras en analys av temana som framkom vara de väsentliga för hur 

kvinnorna beskrev sin upplevelse; Förförståelse av socialtjänst och Bemötande från 

myndighet inom området ‘Upplevelse av socialtjänst’.  

5.4.1 Analys - Förförståelse och erfarenheter av myndighet  

Resultatet som redovisats ovan kan tolkas som att kvinnornas förförståelse för 

socialtjänsten har en viktig roll för hur de väljer att gå vidare. Det tycks ha vara 

avgörande för huruvida våldsutsatta kvinnor söker hjälp eller inte då informanterna 

beskrev en rädsla av att förlora barnen i samband med kontakt. Detta diskuteras i 

studiens intervjuer och även i tidigare forskning av Ekström (2014) där hon framförde 

att den första kontakten med myndigheten har en avgörande roll, samt hur kvinnans 

förförståelse och tidigare erfarenheter ser ut. Dessa faktorer påverkar huruvida 

processen förs vidare. Det tycks gälla hos studiens informanter, och Johanna uttryckte 

detta under intervjun, där hon berättade att hennes förförståelse och rädsla kring 

socialtjänsten hade gjort att hon inte har fått rätt hjälp för varken henne eller sitt barn. 

Hon beskrev hur hennes förförståelse präglades av hur klienten inte har kontroll när det 

blir ett ärende hos socialtjänsten. Detta kan tolkas som avsaknaden av Kasam, då 

förförståelsen för Johanna var att kvinnan inte är delaktig, vilket tycks leda till att 

utredningens process blir svår att förstå (Antonovsky, 2009).  

Holmberg och Enander (2014) skriver hur våldsutsatta kvinnor ofta genomgår en 

nedbrytningsprocess, och trots motstånd som i teorin bör förhindra den processen, visar 

det snarare tvärtom. Forskning redovisar för att kvinnorna går igenom den så kallade 
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normaliseringsprocessen och det händer i många av fallen att kvinnorna tillslut inte 

orkar stå emot våldet längre (Holmberg & Enander, 2014), vilket flera av studiens 

informanter delgav. I Elins situation gjorde hon motstånd på flera olika sätt och under 

intervjun framkom hennes otaliga polisanmälningar och ansökan om kontaktförbud. 

Hon berättade hur situationen urartade samt hur hon inte längre visste hur vardagen 

skulle hanteras. I samband med detta beskrev hon saknaden av hjälp från både polis och 

socialtjänst. Elin berättade hur hon kände sig tvungen att ställa ett ultimatum till polisen, 

med hennes eget liv som spelbricka, för att få gehör. Hon saknade tydlighet och 

upplevde myndigheternas beslut som oförklarliga och oväntade vilket utifrån 

Antonovsky (2009) kan tolkas som en avsaknad av Kasam, hon berättade att hon hade 

förväntat sig bekräftelse och att bli stärkt i sitt motstånd. Hon berättade att hennes 

försök till att göra motstånd förminskades samtidigt som hennes självkänsla och 

självförtroende blev sämre. Detta kan utifrån Payne (2008) tolkas som att 

empowermentbaserat tankesätt hos både myndigheter och socialarbetare är av stor vikt, 

då arbetet i praktiken stärker individen i framstegen som sker.   

 

Informanterna berättade hur de gjort motstånd vid flera tillfällen, exempelvis genom 

polisanmälningar och att säga ifrån. Detta kan tolkas som en överlevnadsstrategi för att 

klara vardagen, och enligt Holmberg och Enander (2010) anses det vara en strategi som 

fokuserar på kortsiktiga lösningar då kvinnorna behåller sin styrka genom motstånden. 

Informanterna förklarade hur någon form av motstånd (exempel polisanmälning, ta 

hjälp av andra) hjälpt dem att upprätthålla den kvarvarande styrkan. Det tycks vara 

viktigt att lyfta och stärka de motstånd kvinnorna gjort i relationen, för att inte skapa en 

offerkänsla hos den våldsutsatta. Enligt Holmberg och Enander (2010) skapas en 

möjlighet till diskussion för kvinnorna att reflektera över sin situation, och 

förhoppningsvis leda till förstärkande av självkänsla och självförtroende. Diskussionen 

kan även leda till att kvinnorna får en förstärkt känsla av Kasam, då de kan få möjlighet 

till identifiering av egna kompetenser samt få en förståelse hur motståndet har påverkat 

positivt (Westlund & Ahrne, 2008). Dessa diskussioner bör ha sin utgångspunkt i ett 

salutogent- och empowermentbaserat tankesätt som ger socialarbetarna utrymme att 

stärka dessa kvinnor genom att fokusera på det som fungerar och vägleda henne i sin 

utveckling av kompetens samt ge henne möjlighet att ta tillbaka kontrollen (Payne, 

2008).  
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5.4.3 Analys - Bemötande från myndighet 

Informanterna beskrev uppbrottsprocessen ur våldsrelationen som påfrestande, vilket 

tycks göra myndigheters bemötande till en avgörande roll. Även om det finns riktlinjer 

som varje socialtjänst arbetar efter och tillgången till utbildningar/material är bred 

(Socialstyrelsen, 2009), har många av informanterna delat med sig av situationer då de 

upplevt dåligt bemötande. Elin berättade att hon blev ifrågasatt när hon skulle 

polisanmäla mannen, Anna berättade att hon kände sig nedtryckt och anklagad för att ha 

försatt sin familj i en svår situation och Lisa berättade hur hon kände att hon endast 

hamnade på förvaring. Alla individer är olika och reagerar därmed olika, vilket tycks 

innebära att klienterna är i behov av olika förhållningssätt av socialarbetaren. Det tar 

tidigare forskning av Rizo (2015) upp. Hur socialarbetares förhållningssätt gentemot 

klienter är av stor betydelse, då det handlar om individer som skapar sig olika 

överlevnadsstrategier som inte alltid stämmer överens med samhällets normer. Vidare 

beskriver Rizo hur det kan leda till utanförskap, vilket gör det viktigt att inte döma den 

våldsutsatta och bemötandet bör ske med respekt och empati. Vår studies empiriska data 

visar att bemötandet från socialarbetare är av största vikt, att bli bemött empatiskt gjorde 

att kvinnorna också delade med sig av det de varit med om och blev mottagliga för 

hjälp. Informanterna berättade att de saknade en känsla av Kasam, en känsla av 

sammanhang. Det kan utifrån studiens empiriska material tolkas som att det är svårt för 

kvinnorna att få en känsla av Kasam om socialarbetaren inte bemöter henne på ett sätt 

som ger henne förståelse av situationen, gör henne delaktig i processen och hjälper 

henne att lyfta fram de resurser som finns tillgängliga hos henne (Antonovsky, 2009). 

Detta tycks innebära att kvinnorna befann sig i situationer som var svårhanterliga, 

därför kan det vara av stor vikt att de upplever kontakten med socialtjänsten som 

meningsfull och sammanhängande.  

 

Enligt Payne (2008) kan empowerment och salutogent förhållningssätt ha positiva 

effekter, detta tycks studiens empiriska material visa, att ett empowerment och 

salutogent tankesätt hos socialtjänsten är positivt. På så sätt kan verktyg skapas för att 

kvinnorna själva ska få kontrollen över sina liv, att förstärka kvinnorna i processen de 

genomgår. 

 

I resultatet berättade informanterna om bristen av en god empatisk kommunikation i 

kontakt med socialtjänst. Informanterna beskrev hur upplevelsen skiljde sig åt beroende 
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på vilken socialarbetare de mött där kontakt och bemötande sett olika ut. Alla kvinnor 

behöver olika form av stöd och hjälp, trots detta tycks det viktigt att bemötandet alltid är 

av god art. Ett exempel där bemötandet skiljde sig åt berättade Lisa, där första 

samtalskontakten för henne kändes bra men känslan i det faktiska mötet inte alls 

upplevdes som bra. I telefonsamtalet med den första socialarbetaren berättade Lisa hur 

hon fick känslan av begriplighet då socialtjänsten tog kontakt utifrån att våld 

förekommit i familjen. Lisa berättade att det gav henne chansen att förstå situationen 

och det var tydligt varför kontakt togs, situationen blev begriplig och hanterbar, vilket 

kan tolkas utifrån Antonovsky (2009) som en känsla av Kasam. Kommunikationen 

mellan socialarbetare och klient beskrevs av informanterna som en viktig del, utan 

fungerande kommunikation minskar chansen att kvinnorna förstår situationen och 

informanterna berättade hur känslan av delaktighet kan försvinna. Lisa berättade att hon 

inte kände sig behövd, hon kände sig inte delaktig i sin egen utredning och situationen 

blev osammanhängande.    

 

Informanterna berättade under studien hur de upplevde att socialarbetarna redan bestämt 

sig för vad de skulle tycka och säga. Detta tog Lisa upp under sin intervju, hur besviken 

hon blev över att hon kunde sitta och ljuga under samtalet. Detta kan enligt 

Socialstyrelsen (2009) tyckas bero på socialarbetarnas egna föreställningar av våld i 

nära relationer, där deras förförståelse kan begränsa deras sätt att ställa rätt frågor i 

mötet. Utifrån Lisas berättelse kan det tolkas som att hon fick chansen till hjälp via ett 

möte men när hon väl var där tycks socialarbetarnas bemötande hindrat henne i att både 

öppna sig och känna förtroende, vilket kan bidra till att hon fråntogs möjligheten till 

hjälp. Förutsättningarna för mötet är att klienten (i detta fall Lisa) kan ljuga, men 

socialarbetare bör enligt Socialstyrelsen (2009) “gräva” och utreda djupare. Här 

återkommer vi till hur kvinnorna kan tyckas uppleva en känsla av sammanhang i 

våldsrelationen, så som normaliseringsprocessen, och enligt Antonovsky (2009) 

behöver den våldsutsatta kvinnan någon som arbetar för att bryta den känslan och ge 

henne möjlighet att ifrågasätta våldet. Med ett stärkande bemötande tycks kvinnorna få 

chansen att ta kontroll över sin situation och fokusera på de resurser de har att tillgå 

(Payne, 2008), vilket kan tolkas utifrån informanternas berättelser att det kan minska 

risken till att våldsrelationen återupptas. Payne (2008) beskriver hur 

empowermentbaserat arbete kan vara behjälpligt för kvinnan till att tydliggöra och 
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ifrågasätta våldet och göra det möjligt till reflektion samt ta kontroll över sin situation, 

men det tycks förutsätta en bra och öppen kommunikation.  

 

6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar; Hur beskriver dessa kvinnor socialtjänstens roll i processen att lämna 

en våldsrelation? Hur beskriver dessa kvinnor sin upplevelse av kontakt med 

socialtjänsten? Avsnittet inleds med en presentation av studiens viktigaste resultat vilket 

är; förförståelse, bemötande samt samverkan. Det följs av en diskussion kring hur 

studiens empiri liknar eller skiljer sig från resultat från den tidigare forskningen. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion samt en reflektion och redogörelse för 

förslag till fortsatt intressant forskning.   

 

6.1 Studiens viktigaste resultat 

Utifrån studiens insamlade material kunde vi, författarna till arbetet, utläsa och tolka 

informanternas svar till att alla upplevde någon form av förförståelse samt hade olika 

erfarenheter av bemötande och samverkan. Dessa tre komponenter utgör interaktionen 

mellan klient och socialtjänsten, varpå det anses vara studiens viktigaste resultat. Alla 

människor har någon form av förförståelse som kan bero på en mängd olika saker, 

exempelvis hur media framställer socialtjänsten men också hur “föredetta klienter” 

pratar om sina upplevelser av en myndighet. Informanterna berättade hur viktigt 

socialarbetarnas förhållningssätt är, och det tycks bidra till att om klienten är nöjd sprids 

det vidare och tvärtom. Förförståelsen leder till studiens andra viktigaste resultat, vikten 

av bemötande. I analysen diskuterades hur bemötandet kan påverka kvinnornas syn på 

våldet och eventuellt leda till förminskning av situationen. Utifrån detta framkom det att 

studiens informanter upplevde en ”oönskad” känsla av Kasam, de kände sig behövda 

och delaktiga i våldsrelationen och upplevde sammanhang i vardagen. Studiens 

empiriska material tycks visa på att empati och förståelse bör vara grundläggande i 

arbetet med våldsutsatta kvinnor. Bemötandet bör, enligt informanterna, utgå ifrån både 

empowerment och salutogent tankesätt, då arbetet tycks fokusera på att lyfta klienters 

styrkor och tydliggöra dessa. Kvinnorna berättade om deras förväntan över hur kontakt 

med socialtjänst skulle se ut, även om de sökte sig självmant eller inte och studien visar 

blandade resultat gällande informanternas upplevelser.  
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Slutligen, det tredje och sista viktigaste resultatet med studien, kvinnornas upplevelse av 

bristen på samverkan och kommunikation mellan olika myndigheter och enheter. 

Informanterna i studien berättade att de saknade information om var de kunde vända sig 

för mer hjälp och de berättade hur de upplevde att en enhet avslutade kontakten och 

berättade flyktigt var de kunde söka sig vidare. Informanterna beskrev hur de kände sig 

förvirrade och att kontakterna kändes osammanhängande, de berättade att det saknades 

en tydlig struktur och att det skulle behövas någon som hjälper till att slussa vidare för 

att situationen ska kännas kontrollerbar och begriplig.  

 

6.2 Resultatdiskussion med utgångspunkt i tidigare forskning   

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning där både likheter 

och skillnader presenteras.  

 

Messing och Thaller (2015) redogjorde för riskbedömningsinstrument och beskrev 

vikten av användandet av dessa i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Riskbedömning är 

ett verktyg som kan tyckas ge kvinnan en överblick av situationen, dock får det inte 

glömmas att riskbedömning endast förutser sannolikheter och inte omständigheter. I 

likhet med forskningen, genom våra valda teorier och empiriskt insamlade material, kan 

riskbedömning tolkas som betydelsefullt för kvinnornas process.   

 

I tidigare forskning av Anyikwa (2016) framkom vikten av socialarbetarens 

förhållningssätt till klienten och hennes trauma samt vara medveten om hur sociala 

faktorer kan påverka. Utifrån studiens empiri upptäcks detta som något alla 

socialarbetare bör ha kunskap om då informanternas berättelser måste hanteras olika. 

Informanterna berättade att de upplevde en del verksamma inom socialtjänsten som 

outbildade, vilket resulterade i att deras trauma förminskades. Wood’s (2015) forskning 

belyste hur det sociala arbetet bör präglas av empowerment och salutogent tankesätt 

men också hur dessa metoder bör utvecklas i samband med utveckling i samhället. I 

likhet med den tidigare forskningen av Wood visade studiens empiri hur dessa 

perspektiv används i det dagliga arbetet men att socialarbetare bör använda dessa tydligt 

i mötet med klienten.  

 



 

32 

 

Ekströms (2014) forskning visade hur kvinnornas förförståelse och första kontakt med 

berörda myndigheter var av stor betydelse för om de ville söka och ta emot hjälp. I de 

empiriska data finns likheter med den tidigare forskningen då studiens informanter 

beskrev hur viktigt det var med den första kontakten, och om de blev betrodda eller inte. 

Detta framstår som avgörande i kvinnornas processer, huruvida de känner förtroende 

eller inte för socialtjänsten. Dock fanns det de fall där tidigare erfarenheter var goda 

men ändå valde kvinnorna att inte kontakta socialtjänsten på grund av rädsla.  

 

I tidigare forskning av Tutty (2015) framställdes gruppterapi som ett fungerande stöd 

vilket också bidrog till en känsla Kasam. Tutty påvisade hur gruppterapi kan ha positiv 

effekt på det psykiska måendet genom att dela erfarenheter med andra i en liknande 

situation. Till skillnad från den tidigare forskningen diskuterade kvinnorna hur de skulle 

ha svårt att dela med sig av sina erfarenheter och hade upplevelsen om att det inte skulle 

förbättra deras mående. Studiens informanter hittade andra strategier i hantering av 

vardagen. Rizo (2015) konstaterade hur våldsutsatta kvinnor använder sig av olika 

metoder, främst olika copingstrategier då alla har olika erfarenheter. Strategierna kan 

medföra normbrytande beteenden och leda till utanförskap i samhället, varför Rizo 

argumenterar för ett öppet förhållningssätt gentemot kvinnorna. Studiens insamlade 

empiri visar hur kvinnorna har använt sig av olika strategier i bearbetningen av deras 

situation och alla hade önskat ett gott bemötande från sina socialarbetare. Till skillnad 

från den tidigare forskningen beskrev ingen av studiens informanter en känsla av 

utanförskap i samhället.   

 

Till sist, tidigare av forskning av Messing, Ward-Lasher, Thaller och Bagwell-Gray 

(2015) visade hur det sociala arbetet bör erbjuda olika stödinsatser då alla klienter har 

olika behov. Detta visar även den inhämtade empirin, hur informanterna var i behov av 

och efterfrågade olika typ av stöd. Kvinnorna i studien lever olika liv och hade olika 

utgångspunkter då de sökte hjälp, varav många beskrev känslan av att inte bli sedd som 

något annat än ett ärende.    

6.3 Metoddiskussion  

För att inhämta det empiriska materialet utformades en intervjuguide. Intervjuguiden 

bestod av frågor som var kopplade till studiens syfte och frågeställningar, men innehöll 

också några frågor som gjorde att vi som intervjuare fick möjlighet att skapa oss en bild 
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av den rådande situationen kvinnorna lever/levde i. Detta gav också informanterna 

möjlighet att bli någorlunda bekväm i rollen som intervjuad. Intervjuerna tog mellan 45-

60 minuter och vi är medvetna om att en del frågor var irrelevanta för vår studie, men vi 

ser ändå fördelar då det gav möjlighet till att skapa relation mellan oss och 

intervjupersonen. Däremot frångick vi intervjuguiden i flera av intervjuerna då samtalet 

flöt på och frågorna blev besvarade ändå, dock kan det ha ställts ledande frågor som kan 

påverkat resultatet. Två av informanterna uttryckte att de inte ventilerat klart sina 

känslor, vilket gjorde att studiens syfte periodvis kom i skymundan.  

 

Studien behandlar fem våldsutsatta kvinnors berättelser och hur de upplevt 

socialtjänsten. Då det är ett litet urval blir det svårt att generalisera resultatet, dock kan 

det vara av intresse att informanterna kommer från olika kommuner. För en hög 

representativitet, exempelvis för hela landet eller av en större kommun skulle studien 

behöva en större urvalspopulation. Trovärdigheten av studien påverkades av hur vi som 

intervjuare ställer och formulerade frågorna, om informanterna förstod vad vi ville ha 

svar på och om de förstod syftet med studien. Med tanke på att vi inte ställde alla frågor 

vid alla intervjuer och frångick intervjuguiden vid olika tillfällen kan det ha påverkat 

studiens trovärdighet och pålitlighet. Trots att vi var medvetna om svårigheterna med att 

genomföra kvalitativa intervjuer, var det svårt att intervjua som det var tänkt från 

början. Detta kan ha påverkat studiens resultat och det är svårt att avgöra om vi skulle få 

lika resultat vid ett annat tillfälle. 

 

Att intervjua våldsutsatta kvinnor är ett känsligt ämne, både för informanterna att tala 

om samt för oss som intervjuare att lyssna till. Det gjorde det svårt för oss att hantera 

egna känslor och kontrollera uttryck/kroppsspråk i intervjuerna, trots att vi försökte ha 

ett så öppet förhållningssätt som möjligt. Vi, författarna är medvetna om att intervjua är 

en konst vilket också visade sig under intervjuerna då det upplevdes svårt att förhålla 

sig objektivt. Med det menas att vi som intervjuare har svårt att förbli opartiska under 

intervjuerna. Det var kvinnornas upplevelser som stod i fokus och ingen av berörda 

myndigheter fick möjlighet till att ge sin bild av det valda studerade ämnet. Även 

informanternas selektiva beskrivningar, hur de kan ha valt att inte delge all information 

samt eventuella minneseffekter kan påverka resultatet. Vi valde att spela in intervjuerna 

då det gjorde det möjligt för oss att åter lyssna till kvinnornas berättelser och renskriva 

dessa för att minska risken att missa eventuella detaljer.  
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Den kunskapsteoretiska basen innehållande hermeneutik samt fenomenologi har 

underlättat för studien. Fenomenologin har gjort det möjligt att genomföra intervjuerna i 

ett försök till transparens och lyssna till vad informanterna haft att säga om det valda 

studerade fenomenet. Hermeneutiken har underlättat analysarbetet, där vi har 

transkriberat och tolkat det renskrivna materialet. Däremot är det vår tolkning som 

framkommit i analysarbetet, vilket skapar utrymme för endast den tolkning som 

presenteras. Kanske hade studiens resultat och analys sett annorlunda ut om andra 

tolkningar gjorts. Teorierna som använts i studien är Salutogent/Kasam och 

Empowerment. Vi, författarna till studien har diskuterat valet av teorier där det 

framkommit att dessa är väldigt lika. Diskussion har förts om studien hade sett 

annorlunda ut om två skilda teorier hade använts, kanske hade det medfört andra 

perspektiv till ämnet. Dock ser vi att dessa teorier lyfter det som är viktigt i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor, vilket har varit till användning både i hur vi har förhållit oss till 

studien men också i analysarbetet av den empiriska datan.  

 

6.4 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning   

Då kvinnomisshandel och våld i nära relationer fortfarande sker dagligen runt om i 

världen så behöver vi lyfta diskussionen kring ämnet och ständigt utveckla kunskapen 

och teorierna för både socialarbetare och resterande befolkning. Socialtjänsten ska 

enligt lag hjälpa utsatta kvinnor, men då vi båda har människor i vår närhet som upplevt 

det motsatta blev ämnet att undersöka våldsutsatta kvinnors upplevelse av socialtjänsten 

ett givet val att studera. Det var svårt att förhålla sig till informanternas olika berättelser 

som framtida socionomer, och något vi tar med oss från studien är hur viktigt 

bemötande och förhållningssätt gentemot klienten är. Alla människor är olika och har 

olika behov, vilket gör att arbetet behöver anpassas efter den enskilda individen.  
 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka om socialarbetares bemötande 

skiljer sig åt beroende på klientens kön, ålder, etnicitet och om personen tidigare varit 

aktuell hos socialtjänsten. Det skulle även vara intressant att se utifrån socialarbetarens 

perspektiv, vad de får för riktlinjer/utbildning och hur diskussioner förs med chef och 

arbetsgrupp kring bemötande av klienter.  
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Med dessa utgångspunkter hoppas vi kunna bidra med kvinnornas perspektiv inom 

ämnet och få fram värdefull information som kan vara verksamma behjälplig.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Tema: första kontakt, processen efter första kontakt, fortsatt kontakt/insatser 

 

 Berätta gärna lite om dig själv och den situation du befann dig i.  

 När togs första kontakt med myndighet/organisation? 

o Berätta gärna hur och varför kontakt togs 

o Hur upplevde du bemötandet från yrkesverksamma? Beskriv gärna.  

 Vad hände efter första kontakt? 

o Hur lång tid tog det? Beskriv gärna processen.  

o Vilken hjälp blev du erbjuden?  

o Hur upplevde du relationen mellan dig och myndighet? Beskriv gärna 

hur du upplevde att förtroendet och tryggheten för personalen var.   

 Fortsatt kontakt/insatser  

o Hur fungerade vidare kontakt med myndighet? Berätta gärna.  

o Har du kontakt med någon myndighet/organisation idag? 

 Om inte, när upplevde du att du inte längre var i behov av stöd? 

 Kände du att du fått det stöd som du varit i behov av?  

 Upplevde du att någon hjälpinsats saknades i processen? 

 Vilken och varför? 

 Vad var hjälpsamt för dig i processen? Var det något specifikt som var 

hjälpsamt? 

o Var det via socialtjänst eller organisation?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev öppen förfrågan  
 

Högskolan i Gävle  

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 
Har du levt i en våldsrelation, valt att lämna och 

varit i kontakt med socialtjänsten i processen?  
 
Vi är två studenter som heter Sofia Larsson och Mikaela Wermelin och studerar på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle termin sex. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete, där vårt syfte är att undersöka hur kvinnor som väljer att lämna en 

våldsrelation kan ta sig ur den samt undersöka hur de intervjuade kvinnorna beskriver 

socialtjänstens roll i detta.   

 

Vi önskar komma i kontakt med kvinnor som levt i en våldsrelation och som valt att 

lämna den, samt varit i kontakt med socialtjänsten i processen, för att göra enskilda 

intervjuer där du deltar som informant. 

 

Om du kan tänka dig att medverka i vår studie, ser vi gärna att du kontaktar oss via mail 

eller telefon för att ta del av mer information.  

Tack på förhand!   

 

Sofia Larsson ofk14sln@student.hig.se 070 276 20 97  

Mikaela Wermelin ofk14mwi@student.hig.se 072 247 46 12  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia & Mikaela  
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