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Förord 

Till alla som bidragit till denna studie, vårt varmaste tack.   

 

 

Sammanfattning 

Ekonomiskt våld är ett stort problem. Det finns mycket forskning om våld, och även om våld i 

nära relation. Våldets olika delar och uttryck är en sammantagen bild av våldets helhet. Vissa 

aspekter av våldets konstruktion är relativt obeforskat, däribland det ekonomiska våldet som 

utövas av män mot kvinnor i nära relation. För att ge en rättvisande helhetsbild är det viktigt 

att lyfta alla delar av våld i nära relation. Den här studien kommer endast fokusera på den del 

av våldet som utgörs av ekonomiska aspekter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi fått ta 

del av två perspektiv vad gäller upplevelsen av ekonomiskt våld och myndigheternas arbete 

med det; de professionella inom socialt arbete och tidigare våldsutsatta kvinnor. Studiens 

vetenskapliga ramverk utgörs av Foucaults teorier om makt, med utgångspunkt i teorier om 

relationen mellan makt och kunskap samt styrkeförhållanden. Utifrån detta perspektiv har vi 

analyserat hur ekonomi används som maktmedel i och även efter relation. Sammantaget 

utvecklas en bild av behov av att sprida kunskap om det ekonomiska våldet på både 

individnivå och strukturell nivå. Studien visar genomgående på en önskan om kunskap i 

preventivt syfte och som åtgärd, där båda deltagande grupper önskar mer information och 

samtal om ekonomiskt våld, ekonomi och relationer. Arbetsalliansen i den professionella 

relationen mellan handläggare och klient beskrivs som grundläggande för att komma åt det 

ekonomiska våldet och dess efterverkningar. Vår studie visar att det finns dels en tillit till 

samhället och dess förmåga att skydda sina invånare, dels en misstro till denna förmåga 

utifrån de tidigare utsatta kvinnornas erfarenheter. Invånare har en önskan om hjälp och stöd 

från samhällsinstanser, och vi kan se i studien att här finns en samsyn från båda perspektiven.  
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1. Inledning 

Våld i nära relation är ett samhällsproblem och en jämställdhetsfråga. Den i markant högsta 

grad representerade gruppen vad gäller erfarenheter av ekonomisk utsatthet samt våld är 

kvinnor (NCK, 2014). Världshälsoorganisationen WHO (2018, s. 21f) konstaterar att 

relationsvåld riktat mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa. Balkfors, 

Lundberg och Kristensson (2016, s. 67) menar att det är en god investering att lägga 

skattemedel på att förebygga ohälsa och att ge alla medborgare likvärdiga livsvillkor. Mäns 

våld mot kvinnor är en samhällskostnad. Könsrelaterat våld mot kvinnor beräknades endast i 

Sverige under 2019 medföra en kostnad på 6,6 miljarder euro (NCK, 2021). Samtidigt lyfts ett 

samhälleligt ansvar för kvinnor som utsätts för våld av sin manliga partner. 2021 presenterade 

Regeringen (2021) ett “kraftfullt åtgärdsprogram” med 99 punkter syftandes till att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Detta samhälleliga ansvar synliggörs även i lagstiftning. Lagstiftning 

om grov kvinnofridskränkning som kom 1998 är menad att fånga det systematiska våld som 

inom lagstiftningen i övrigt inte möjliggörs; genom att detta våld snarare än att i enskilda 

handlingars mening ses som brott, är ett upprepande våldsutövande som en i sammansatt bild 

är straffbar (Brottsbalken (BrB), 4 kap. 4 a §).  

 

Ekonomiskt våld är en form av våld som förekommer i nära relationer. Ser en till 

jämställdhetspolitiken klargörs en strävan efter lika förutsättning för lön och arbete mellan 

könen genom att individer av båda kön erhåller makt över sitt eget liv (SCB, 2020, s. 2 f). Det 

framträder vara samhällets ansvar att tillgodose kvinnors möjlighet till ekonomisk 

självständighet. Trots detta har män idag högre lön, inkomst och pension, vilket inte är 

isolerat till en orsak (SCB, 2020). Det ekonomiska våldet är en orsak som kan försätta 

kvinnan i en sämre position på eller helt utanför arbetsmarknaden, vilket kan vara en 

konsekvens av våldsutsattheten eller en direkt form av våldet (Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 

1633). Detta kan ske i flera former och orsakas av flera aspekter av våldet, men kan 

sammanfattas till det Anitha (2019, s. 1856) beskriver som ekonomiskt sabotage, där kvinnan 

hindras till arbete eller studier till följd av mannens kontroll över henne, varpå hennes 

möjlighet till egen inkomst försämras. Det kan också beskrivas som anställningssabotage 

enligt Adams, Sullivan, Bybee och Greeson (2008, s. 567), vilket innebär detsamma. Det 

finns en problematik i synen på familjen som en enhet med ensartade villkor när det gäller 

ekonomi. Att en familj har goda ekonomiska resurser utifrån sett kan vara missledande. 
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Eriksson och Ulmestig (2017, s. 1633 f) beskriver att kvinnan i relationen kan vara fattig till 

följd av mannens ekonomiska våld, oberoende av mannens ekonomiska förutsättningar. 

Eriksson & Ulmestig (2017, s. 1643) betonar vikten av att se alla aspekter av mäns våld mot 

kvinnor i nära relation i dess sammansatta kontext och i relation till varandra. Det ekonomiska 

våldet sker sällan i isolerad form, utan är ofta en del av en större våldsbild (ibid.) Grunden för 

att förstå mäns våld mot kvinnor i nära relation är att se till denna helhetsbild, vilket också 

innebär att lägga fokus på att det ekonomiska våldet är en särskild form av våld med specifika 

konsekvenser (ibid.). Det ekonomiska våldet är en form av våld som inte är lika 

uppmärksammat i forskning och i samhället (ibid.), vari vikten av denna studie ligger. Mot 

denna bakgrund behövs det fler perspektiv inom forskningen på upplevelsen av det 

ekonomiska våldet och det faktiska arbetet med det. 

 

I och efter ekonomisk våldsutsatthet kan behov av hjälpinsatser från samhället uppstå, 

exempelvis i form av ekonomiskt bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå i avsaknad av egna 

inkomster eller kapital (Socialtjänstlagen, 4 kap. 1§). Det sociala arbetets handlingsutrymme 

utgörs av vad som ryms inom lagar och regelverk, av vilka resurser som finns att tillgå i form 

av ekonomi och tid, men även resurser i form av kunskaper och befogenheter har stor relevans 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 17). Svårigheter följer av det tolkningsbara 

handlingsutrymmet i sig och de byråkratiska förutsättningarna det är omringat av (Svensson et 

al., 2008, s. 16). Det ekonomiska våldets konstruktion, olika delar av det ekonomiska våldet 

och arbetet med det kommer att presenteras i denna studie. Då problematiken med 

ekonomiskt våld bygger på ekonomi som maktmedel för förtryck (Näsman & Fernqvist, 2008, 

s. 150) har vi avgränsat oss till att specifikt använda de professionella inom ekonomiskt 

bistånd då det är samhällets yttersta skyddsnät för människor som inte på egen hand har 

möjlighet att uppnå skälig levnadsnivå (SoL 2 kap. 1 §) och Budget- och skuldrådgivning, 

vilka kommer i kontakt med efterverkningarna av det ekonomiska våldet. Denna studie 

fokuserar på ekonomiskt våld från män mot kvinnor, samt hur de professionella upplever sitt 

handlingsutrymme gällande problematiken. Tidigare våldsutsatta kvinnors erfarenheter av 

ekonomiskt våld och upplevelser av mötet med myndigheter angående detta berörs.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur arbete mot ekonomiskt våld upplevs från två 

perspektiv: de professionellas samt de tidigare utsatta kvinnornas perspektiv. Studien syftar 
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även till att analysera respektive upplevelse vad gäller möjligheter till hjälp och stöd. Följande 

frågeställningar är ämnade att besvara ovanstående syfte: 

• Hur upplever de professionella sitt handlingsutrymme gällande det ekonomiska våldet 

i mötet och arbetet med den ekonomiskt våldsutsatta kvinnan? 

• Hur upplever den våldsutsatta kvinnan sina möjligheter till stöd och hjälp från de 

professionella gällande det ekonomiska våldet? 

• Vilka likheter och skillnader kan identifieras sett utifrån de två perspektiven? 

  

Disposition 

Här presenteras uppsatsens upplägg. Först presenteras avgränsningar som gjorts. På det följer 

en begreppsdefinition för de begrepp som används i studien. Därefter, i ett nytt kapitel, 

presenteras tidigare forskning och sökprocessen för att samla in denna. På detta följer ett 

kapitel om studiens teoretiska perspektiv. Därpå presenteras studiens forskningsmetod, den 

urvalsprocess som gjorts och en redogörelse för analysmetoden som använts för att analysera 

insamlade data. I metodkapitlet följer även en diskussion om kvalitetskriterier samt på vilket 

sätt studien uppfyller dessa och vidare redogörs för studiens etiska överväganden. Därefter 

följer kapitlet resultat och analys, var studiens resultat redovisas och analyseras. Vidare 

presenteras en summering av studien på följande kapitel, var även en diskussion gällande 

studiens helhet i relation till tidigare forskning, metodval och teorival samt betydelse för 

vidare forskning och praktik ges.  

 

Avgränsningar 

Inom det stora område som våld i nära relationer är har begränsningar gjorts, varav en är det 

ekonomiska våldet som riktas från män mot kvinnor. Detta då gruppen kvinnor är den i 

markant högst grad representerade gruppen avseende ekonomisk utsatthet och våld (NCK, 

2014). Tidigare våldsutsatta kvinnorna ges utrymme i denna studie och inte de våldsutövande 

männen, även om detta perspektiv också är av relevans att lyfta för en full förståelse. 

Avgränsningen avser även samhällets insatser. Denna studie lyfter inte något barnperspektiv, 

men frågan är av sådan dignitet att den inte går att lämna helt obenämnd. Barnens perspektiv 

berörs utifrån koppling till relevant forskning, men endast som ytligast och utan djupare 

analys. Barn som växer upp med våld i nära relation påverkas negativt (Münger & 
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Markström, 2017, s. 311), och detta förtjänar mer utrymme och vikt. Barnens röst överlämnas 

med varm hand till bättre lämpade studier och tillfällen.  

 

Begreppsdefinition 

Då våld i nära relation är ett stort och omfattande begrepp följer ett förtydligande om hur 

detta förstås utifrån studiens kontext.  

 

Våld i nära relation  

Socialstyrelsen (2021) sammanfattar våldets definition enligt följande: 

 

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på 

olika sätt. Det kan handla om brottsliga gärningar som fysiskt våld och sexuella 

övergrepp. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte 

definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. 

Exempel på det är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, 

försummelse och isolering från vänner och familj. 

 

Våld i nära relation handlar till största delen om våld som utövas av män och riktas mot 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2019). Våldets delar definieras som; Psykiskt våld, fysiskt våld, 

sexuellt våld, försummelse, digitalt våld, materiellt våld och ekonomiskt våld av 

Socialstyrelsen (2021).  

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras en sammanställd bild av forskningsfältet med utgångspunkt i teman 

och begrepp relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Av Sökprocessen framgår 

tillvägagångssätt för sökning av tidigare forskning. Därefter följer tematiseringar som gjorts 

utifrån denna, vilken utgörs av; Handlingsutrymme och bedömningar, Hinder i 

hjälpsökningsprocessen, Det ekonomiska våldets uttryck och konsekvenser, Processvåld - en 

särskild form av ekonomiskt våld samt Den ekonomiskt våldsutsatta kvinnans upplevelse av 

socialtjänstens roll och bemötande. Avslutningsvis följer en Sammanfattning av presenterad 

forskning.  
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Sökprocessen 

För sökprocessen har Uppsala universitets databas, Swepub, JSTOR, samt publikationer och 

rapporter från NCK används. Studier, avhandlingar, böcker och artiklar om ekonomiskt våld, 

handläggning och handlingsutrymme söktes med kriteriet att dessa var peer reviewed. I 

sökprocessen användes sökorden; ekonomisk utsatthet, finansiellt våld, Social work, Social 

service, Paper Violence och processvåld, Social policy, domestic, economic, financial, abuse, 

violence och handlingsutrymme, samt New Public Management, Sweden och empowerment. 

Orden kombinerades även med children eller childhood för en lägesbild av barnens situation. 

Även då denna studie inte ger ett barnperspektiv kan kvinnans roll uppmärksammas i 

egenskap av förälder. Detta gjordes vidare genom användning av sökkommandon såsom 

AND och OR, liksom trunkering i form av asterisk (*). En sökning kunde exempelvis se ut 

enligt följande: (financial OR economic* AND violence OR abuse*). Den engelska versionen 

gav ett rikare resultat, av vilket vi har valt de artiklar och böcker närmast överensstämmande 

med de frågeställningar vi önskat fokusera på. Sökning har gjorts i Uppsala universitets 

databas på författare till forskning inom socialt arbete med fokus på våldsutsatthet, såsom 

Stina Fernqvist, Elisabeth Näsman och Marie Eriksson. Vidare har kedjesökning gjorts, vilket 

innebär att källor hämtats ur respektive referenslista i funna artiklar, studier, avhandlingar och 

böcker. I första hand söktes artiklar som förklarar hur ekonomiskt våld kan förstås och hur det 

konstrueras, samt dess konsekvenser och hur dessa drabbar den som är eller har varit utsatt. I 

följande stycke presenteras en tematisk översikt över den forskning som är inkluderad i denna 

studie.  

 

Det ekonomiska våldets uttryck och konsekvenser 

Ett framträdande tema i sökningen av tidigare forskning var det ekonomiska våldets uttryck 

och konsekvenser. Näsman och Fernqvist (2015, s. 150) beskriver pengar som en maktresurs, 

på individ- och samhällsnivå. Anitha (2019, s. 1855) sammanfattar det ekonomiska våldet till 

tre strategier; financial control, financial exploitation, och financial sabotage. Detta har i 

studien översatts till ekonomisk kontroll, ekonomiskt utnyttjande och ekonomiskt sabotage. 

Adams et al. (2008, s. 564) beskriver vidare hur det ekonomiska våldet konstrueras av 

handlingar som syftar till att styra och kontrollera en persons möjlighet att införskaffa, 

använda och bibehålla ekonomiska resurser i olika uttryck. Syftet med ekonomiskt våld är att 

skapa ett förtryck (Näsman & Fernqvist, 2015, s. 150).  

 



 

6 
 

Det ekonomiska våldet i form av ekonomisk kontroll innebär att mannen kontrollerar 

inkomster och hushållsekonomi (Adams et al. 2008, s. 564). Den ekonomiska kontrollen 

utgörs även av att mannen kontrollerar pengarna och lämnar kvinnan utan medel för sina 

behov (Anitha, 2019, s. 1855). Detta gör att kvinnan måste be om lov om att få pengar att röra 

sig med, vilket ger att mannen har makt och möjlighet att bevilja eller neka kvinnan tillgång 

till ekonomiska resurser (ibid.). I denna kontroll ingår också att kvinnan hålls utan kännedom 

om familjens ekonomi, då hon inte ges insyn i hur mannen hanterar besparingar och utgifter 

(ibid., s. 1856). Det ekonomiska utnyttjandet innebär att mannen skuldsätter kvinnan, eller 

använder hennes inkomst till räkningar och familj, medan han behåller sina egna pengar för 

sig själv (ibid., s. 1856). Detta kan liknas vid det Adams et al. (2008, s. 568 m.fl.) beskriver 

som ekonomisk exploatering, vilket handlar om exempelvis att kvinnan tvingas ta lån och stå 

på abonnemang. Det ekonomiska sabotaget innebär att mannen hindrar kvinnan från att 

studera eller arbeta, vilket försämrar hennes möjligheter till egen inkomst (Anitha, 2019, s. 

1856.). Adams et al. (2008, s. 567) beskriver denna form av ekonomiskt våld som 

anställningssabotage. Detta beskrivs av författarna som “abusers actively interfere with their 

partners’ ability to find employment” (ibid.). Detta förhindrande kan uttryckas i att partnern 

vägrar acceptera barnomsorg för att frigöra möjlighet att arbeta, att förvägra partnern sömn 

eller att stänga av väckarklockan, samt att ständigt trakassera partner eller kollegor på 

arbetsplatsen till den grad att arbetssituationen inte blir hållbar (ibid.). Att förvägra kvinnan 

möjlighet till inkomst kallas av Fernqvist och Näsman (2015, s. 153) för indirekta ekonomiska 

konsekvenser. Det ekonomiska våldet sker i syfte att bland annat isolera och öka partnerns 

utsatthet i relationen och på så vis även förhindra eller försvåra separation (NCK, 2020). I de 

fall en separation sker kan det ekonomiska våldet från pappan fortsätta mot kvinnan och 

barnen. Detta exempelvis i form av att mamman blivit skuldsatt (Tegler et al., 2022). 

Johnsson (1995, s. 284) kallar det strukturerade användandet av ekonomiskt våld för 

“patriarchal terrorism”.  

 

Sanders (2015, s. 4, s. 11 med flera) talar vidare om begreppet economic dependence, vilket 

kan översättas till ekonomiskt beroende, vilket innebär att mannen nekar kvinnan resurser till 

ett drägligt liv för henne och barnen. Att han förvägrar kvinnan tillgång till resurser leder till 

att hon inte har resurser att lämna relationen (ibid., s. 23). Detta leder till att kvinnan 

åsidosätter sina egna behov för att kunna prioritera barnens behov (Branigan, 2004, s. 22). 

Branigan (2004, s. 21) visar att det förekommer att kvinnan inte ges pengar till mat, utan hon 

tvingas skaffa mat på annat sätt. Forskning från England visar att barnen i familjer ofta (74%) 
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inte har en regelbunden kontakt med förövaren efter en separation, vilket gör att den tidigare 

våldsutsatta parten står ensam med ansvaret för omvårdnaden (Grip, Almqvist, Axberg & 

Broberg, 2013 s. 651). Det sociala arvet ökar risken för att barnet lever ett helt liv i 

utanförskap (Meeuwisse & Swärd, 2017, s. 98ff). Även mammans hälsa kan ha påverkats 

negativt efter våldets påverkan, vilket i sin tur påverkar hennes arbetsförmåga (NCK, 2016). 

Det föreligger svårigheter även i att återgå och upprätthålla sociala relationer och nätverk i 

efterverkningarna av det ekonomiska våldet, då social samvaro ofta förutsätter att ekonomiska 

resurser finns att tillgå (Eriksson & Ulmestig, 2017, 1633 f). Detta är något som ofta inte är 

fallet för den som är drabbad av det ekonomiska våldets efterverkningar (ibid., 1634). 

Balkfors et al. (2016, s. 73) menar att möjligheten till en trygg försörjning är ett “bärande 

element i välfärdsutvecklingen”.  

 

Kvinnor med erfarenhet av ekonomiskt våld berättar om hur mannen hindrat henne från att 

arbeta och förstör möjligheter till fortsatt arbete i och med ett nedbrytande av självkänsla, 

trakasserier på arbetsplatsen samt ett tvång till att stanna hemma och ta hand om honom 

(Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 1635 med flera). Det ekonomiska våldet och dess 

efterverkningar skapar isolering, särskilt för de kvinnor som saknar sociala nätverk, liksom 

ofta ett beroende av socialtjänsten och i många fall en oförmåga att återgå till arbete (Eriksson 

& Ulmestig, 2016, s. 567 ff, Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 1638 ff). Det skapar även en risk 

för ytterligare utsatthet och exploatering genom exempelvis prostitution (ibid., s. 564). 

Skamkänslor varandes i och efter våldsutsattheten beskrivs som vanligt hos de våldsutsatta 

kvinnorna, både vad gäller att identifieras som våldsutsatt och som ekonomiskt utsatt 

(Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 1634 f). Samtliga kvinnor i Eriksson och Ulmestigs studie 

(2017, s. 1643) utsattes av våld i olika former, där en form av våld snarare förstärkte den 

andra och vice versa. De utsattes inte i sin helhet av en isolerad form av våld (ibid.). Stark 

(2007, s. 4) menar att fokuset på våld i nära relationer inte enbart bör ligga på det fysiska 

våldet i första hand utan att nyckeln ligger i att lösa problematiken med tvång och kontroll. 

Processvåld - en särskild form av ekonomiskt våld 

Till helhetsbilden av ekonomiskt våld tillkommer processvåld (Fernqvist 2020), vilket också 

var ett framträdande tema i sökningsprocessen. Eriksson och Ulmestig (2017, s. 1633 f) talar 

om ett kvarhållande av ekonomiskt våld, var förövaren utnyttjar de gemensamma barnen och 

myndigheter, exempelvis genom rättstvister, undanhållande eller försening av betalning av 
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underhåll. Rättsliga processer i form av rättegångskostnader, vilket också medför utebliven 

arbetsinkomst, kan användas som maktmedel (Näsman & Fernqvist, 2015, s. 164 f). Det kan 

exempelvis gå ut på att förövaren vägrar betala för kostnader gällande barnen eller sabotera 

ansökningar om försörjningsstöd, underhållsstöd eller bostadsbidrag genom att inte skriva av 

sig från adressen (ibid., s. 156). Underhållsbidrag är den betalning en förälder gör till 

föräldern med huvudansvaret för gemensamma barns omkostnader (Försäkringskassan, u.å). 

När beloppet betalas ut från Försäkringskassan kallas detta underhållsstöd (ibid.). För 

separerade föräldrar gäller att i första hand själva komma överens om vilka utbetalningar som 

ska göras (ibid.). När samarbete mellan föräldrar inte fungerar kan en ansökan skickas in till 

Försäkringskassan om att få belopp utbetalat därifrån, varpå Försäkringskassan skickar en 

faktura på beloppet till den betalande föräldern (ibid.). Då den betalande föräldern har skött 

sina inbetalningar till Försäkringskassan under ett års tid omprövas beslutet (ibid.). En 

återkommande problematik ligger i att den underhållsskyldige föräldern inte betalar i tid, eller 

inte betalar hela summan (Tegler et al., 2022, s. 7). Även att kommunikationen mellan 

föräldrarna ökar risken för att konflikter ska återuppstå, vilket gör boendeförälderns ekonomi 

mer instabil (ibid., s. 7 ff).  

 

Handlingsutrymme och bedömningar  

Tidigare forskning belyser även socialt arbete i relation till handlingsutrymme och 

bedömningar. I detta tema lyfts särskilt byråkratiska förändringar och hur dessa inverkar på 

handlingsutrymme och bedömningar. Jönsson (2015) beskriver att neoliberala förändringar 

lett till ett osynliggörande och avlegitimerande av att se strukturella och institutionella orsaker 

som förklaringar till ojämlikhet, inklusive en ökning av sociala problem. I stället tillskrivs 

individen ett ansvar för sin utsatta situation (ibid.). Socialarbetare beskrivs varandes 

beskyddare av reproduktionen av det neoliberala systemet samt kontrollen av medborgare, 

istället för att uppfylla rollen av att hjälpa utsatta människor (Jönsson, 2015, s. 360 f). Denna 

förändring har lett till ökad maktlöshet hos socialarbetare vad gäller implementering av 

sociopolitiska värderingar och etiska ståndpunkter, något som försvårar förändringsarbetet 

med klienter tillhörande en ytterst marginaliserad och utsatt kategori (ibid.). I stället resulterar 

det i ökad marginalisering och sociala problem, då New Public Management (NPM) influerar 

på bekostnad av professionell bedömning och hjälp, då målet blir reducering av kostnad 

(ibid.). NPM tillskrivs av socialarbetare orsaken till en bristfällig hantering av fall inom 

socialtjänsten (ibid.).  



 

9 
 

  

Tham och Lynch (2021, s. 549 f) beskriver hur NPM genomsyrar arbetssättet på socialtjänsten 

där intervjupersonerna beskriver hur ekonomi, byråkratiska regler och effektivisering är det 

som styr arbetet. Detta är något som karaktäriserar NPM (Meeuwisse, Swärd, Sunesson & 

Knutagård, 2016, s. 86). I skuggan av detta faller prioriteringen av att bygga relationer med 

klienter och att se till individuella behov, var faktisk hjälp kan tillgodoses, därtill faller även 

den professionella etiken (Tham & Lynch, 2021, s. 549 f). Tham och Lynch (2021, s. 545 f) 

talar om ett uppifrån- och nerperspektiv på beslutsfattande, var beslut inte ges möjlighet att tas 

på socialarbetares nivå och i linje med deras handlingsutrymme. Snarare ligger makten av 

beslutsfattande hos chefer och på organisatorisk nivå, varpå socialarbetare utvecklat strategier 

för att undgå regler för att hjälpa klienter efter individuella behov (ibid.). Här poängteras även 

hur mindre erfarna socialarbetare upplever osäkerhet kring vad som ryms inom det givna 

handlingsutrymmet, samt att stor omsättning inom organisationen påverkar socialarbetare och 

klienter negativt (ibid.).  

Den ekonomiskt våldsutsatta kvinnans upplevelse av 

socialtjänstens roll och bemötande  

Ytterligare ett framträdande tema var våldsutsatta kvinnors perspektiv och erfarenhet kopplat 

till det ekonomiska våldet i och efter utsatthet. Det ekonomiska våldet upplevs som en del av 

en större våldsbild, där det i relation till andra former av våld är både ömsesidigt beroende av 

och förstärkande gentemot varandra (Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 1643). Att se till olika 

former av våld och dess sammansvetsning i våldsrelationer upplevs som grundläggande för en 

förståelse av mäns våld mot kvinnor (ibid.). Samtidigt betonas att det ekonomiska våldet 

framgår vara en särskild kategori av våld med specifika konsekvenser (ibid.). Det är därför 

viktigt att åtskilja denna form av våld från annat våld, för att inte osynliggöra de konsekvenser 

det ekonomiska våldet medför och det breda omfånget av former det kan ta, liksom den 

specifika roll det spelar i våldsrelationer (ibid., s. 1633 ff). Det ekonomiska våldet fortsätter 

ofta efter separation och så gör konsekvenserna av det, vilka kan te sig psykologiskt, 

materiellt, socialt och medicinskt (ibid., s. 1643). Det ekonomiska våldet framstår också verka 

som orsak till att återgå till en våldsam partner (ibid., s. 1637 f). Om det finns barn i 

relationen menar Robbins och Cook (2018, s. 1673) att våldsutsatta kvinnor upplever att även 

detta försvårar en separation, då hon återgår till relationen för att skydda barnen.  
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Av våldsutsatta kvinnors berättelser i en studie av Eriksson och Ulmestig (2016) återges hur 

kontakten med myndigheter - speciellt socialtjänsten - är avgörande för kvinnans upplevelse 

av att bli sedd i sin utsatthet samt ges stöd och hjälp i och efter separation. Socialtjänstens roll 

uppges vara särskilt viktig för möjligheten att bygga upp kvinnans självkänsla (Eriksson & 

Ulmestig, 2016, s. 568). Eriksson och Ulmestig (2016) synliggör kvinnors särskilda 

ekonomiska utsatthet och behov i ett stadie där de lämnat en våldsam partner och fortsatt är 

ekonomiskt utsatta, genom användning av “rätt till erkännande” som teoretisk utgångspunkt. 

Av studien framgår att erkännandet är en central del i handläggningsprocessen av de 

ekonomiska konsekvenserna som följs av det ekonomiska våldet, men att detta inte görs i den 

grad det finns behov av det (ibid., s. 562, 566 f). Det är genom erkännandet av kvinnans 

behov av ekonomiska medel som socialarbetaren kan stärka kvinnans självförtroende (ibid., s. 

562 f). Självförtroendet beskrivs vidare som grundläggande för ekonomisk självständighet 

(ibid., s. 566 f).  

 

Eriksson och Ulmestig (2016, s. 568 f) konstaterar samtidigt att myndigheter efterliknar och 

stödjer ett upprätthållande av mäns våld mot kvinnor i form av ekonomiskt våld. Detta sker 

genom institutionell praxis och tillvägagångssätt, vilket synliggörs i maktutövandet som 

socialarbetare utför vid handläggning (ibid. s. 565 ff). Ett krav för att beviljas ekonomiskt 

bistånd är exempelvis att inte ha sparade medel (Eriksson & Ulmestig, 2017, s. 566.). 

Socialarbetaren använder sedan liknande kontrollerande strategier som kvinnans våldsutövare 

gjort, i syfte att kontrollera dessa sparade medel (ibid.). Samtidigt uppmanas kvinnan av andra 

yrkesgrupper att spara pengar för att inte riskera att gå tillbaka till relationen eller för att 

snabbt kunna packa ihop sitt liv och lämna nuvarande plats, i det fall att våldsutövaren skulle 

hitta henne (ibid.). Empowerment försvåras här och socialtjänstens roll blir kontraproduktiv 

(ibid., s. 565 f). Detta synliggörs även genom det kontinuumperspektiv Eriksson och Ulmestig 

(2017) applicerar på ekonomiskt våld. Detta visas i att ekonomiskt våld i den "privata sfären" 

oupplösligt interagerar och är sammanhängande med det ekonomiska våld som de våldsutsatta 

kvinnorna stöter på i kontakt med myndigheter (Eriksson & Ulmestig, 2017, s.1644). 

Upplevelsen av kontakten med socialarbetare går inte i linje med de former av erkännande 

som enligt Eriksson och Ulmestig (2016, s. 566) bör ta plats. Det finns därav en tydlig lucka 

mellan sårbarheten kvinnan står inför och det beroende av statens stöd det medför (ibid.). 

Eriksson och Ulmestig (2016, s. 568) argumenterar för att ekonomisk utsatthet inte kan 

definieras utan att se till den våldsutsatta kvinnans förutsättningar. Trots sin specifikt utsatta 

situation synliggörs här ett mönster av att se på kvinnan som vilken klient som helst utifrån 
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rådande lagstiftning och riktlinjer. Detta visar på en avsaknad av samsyn bland socialarbetare 

om deras roll i denna kontext.  

Hinder i hjälpsökningsprocessen   

Den norska psykologen och forskaren Isdal (2000) beskriver det latenta våldet enligt följande: 

 

Latent vold er den voldelige atferden som virker i kraft av sin mulighet.  

Det å ha opplevd at en person er voldelig gjør at en vet det kan skje igjen.  

Volden er da tilstede i kraft av sin mulighet, og den styrer andre mennesker  

ved at de blir vare på stemninger, stemmebruk, hvordan noen åpner en dør,  

går på osv. Risiko for ny voldelig handling kan styre alt den utsatte gjør 

uten at det foreligger en aktiv aggressiv atferd.  

 

Fritt översatt innebär Isdals definition att det latenta våldet fungerar genom en medvetenhet 

hos båda parter om att andra former av våld har förekommit i relationen och att det finns en 

möjlighet att det kan förekomma igen. För att inte riskera att utsättas för ytterligare våld 

kommer den utsatta personen att medvetandegöra sig om sitt beteende och korrigera det efter 

våldsutövarens önskemål, även i de fall denne inte uttrycker aggression. Detta är således en 

mycket stark medvetandepåverkan.  

Hydén (2002, s. 287) har i sin forskning om sociala problem stött på kvinnor som inte vill 

söka hjälp, då hon i och med hjälpsökandet skulle kategoriseras som “misshandlad kvinna”. 

Detta visar att maktens fjärde ansikte har en stark inverkan på hur människor manas att 

disciplinera sig själva till normalitet (Engdahl & Larsson, 2011, s. 112). Skau (2007, s. 47) 

beskriver att övergången till klient i en människas liv medför en identitet som “avvikande”. 

Detta i och med att man avkrävs på tillgång till det som tidigare var privat (ibid.). Statusen 

som avvikande är dessutom livslång, då privata handlingar dokumenteras och kan 

återaktualiseras även efter det att det direkta ärendet är avslutat (ibid., s. 47 f).  

 

Sammanfattning av forskningsfältet 

Forskningsöversikten inom fältet visar en tydlig bild av att ämnet våld i nära relation 

engagerar. Mängden artiklar som skrivits om ämnet är stor. Vi kan också se en tydlig struktur 

av att en större del av artiklarna byggs runt förekomst av flera sorters våld i samma relation. 
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Våldet som förekommer kategoriseras till största del som fysiskt, psykiskt eller sexuellt. 

Ekonomiskt våld är mot bakgrund av den presenterade forskningen ett relativt välkänt 

begrepp inom socialt arbete. Syftet med våld tillskrivs ofta att vara ett maktmedel, och 

tidigare forskning visar att även ekonomi används som ett medel att begränsa och kontrollera 

på samma sätt som det fysiska våldet gör (Anitha, 2019, s. 1857). Den forskning som 

fokuserar på det ekonomiska våldet är inte lika omfattande som studier av övrigt våld i nära 

relation. Därav denna studies uppkomst och existens. Frånvaron av forskning inom området 

visar på att utrymme finns för ytterligare kartläggning och åtgärder. Det ekonomiska våldets 

förtryck riskerar att gå obemärkt förbi, då insatser från samhället särskiljer insatser för våld 

från insatser för ekonomisk utsatthet (Näsman & Fernqvist, 2015, s. 165). Härav finns ett 

behov av samordning.  

Sammantaget visar den tidigare forskningen ett fokus vid våldets konstruktion och 

efterverkningar avseende hälsa, där centrala begrepp kretsar kring ohälsa, maktrelationer, 

våldets olika uttryck och våld som samhällsproblematik. Ofta används statistik som underlag, 

från exempelvis SCB eller folkhälsomyndigheten. Därtill kommer intervjuer med de 

professionella och övrig forskning, till vilken hänvisas löpande. En tematisering kan göras 

utifrån de professionellas upplevelser respektive de våldsutsatta kvinnornas upplevelse i 

relation till det ekonomiska våldet. Resultat från tidigare forskning visar att många olika 

former av våld samverkar och att syftet med våldets olika former är samma; att skapa och 

bibehålla destruktiva maktstrukturer. Då det ekonomiska våldet orsakar skada på ett annat vis 

än det fysiska och psykiska våldet, kan vi se att dess konsekvenser inte lika tydligt 

uppmärksammats som ett hälsoproblem och därmed också delvis hamnat utanför fokus. Det 

finns många studier om våld och om relationsvåld, i vilka det ekonomiska våldet som 

konstruktion samt dess efterverkningar inkluderas. Det ekonomiska våldet är i denna 

bemärkelse belyst, men däremot i skuggan av det övriga våldet. Mot bakgrund av detta och 

den tidigare presenterade forskningen är denna form av våld av intresse och relevans att 

synliggöra. Syftet med studien är att belysa hur de tidigare utsatta kvinnorna upplever sina 

möjligheter till stöd i relation till de professionellas upplevelse av sina möjligheter att ge stöd. 

Studien syftar även till att kartlägga likheter och skillnader som upplevs gällande behovet av 

stöd. Detta utifrån att en sammanställning av jämförelseperspektiv saknas inom arbetet mot 

ekonomiskt våld.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Detta kapitel presenterar den teori studien kommer att förhålla sig till; Foucaults 

maktperspektiv. Två centrala begrepp redogörs för ur Foucaults maktperspektiv, vilka är de 

denna studie kommer utgå från: Foucaults teorier om kunskap/makt och styrkeförhållanden. 

Vidare redogörs för det centrala teoretiska begreppet handlingsutrymme.  

 

Foucaults maktperspektiv  

Det insamlade materialet analyseras utifrån den franska filosofen Foucaults (1926–1984) 

teorier om maktperspektiv. Foucaults teorier har stor bäring inom socialt arbete (Nilsson, 

2008, s. 13). Då dessa teorier är mycket omfattande har en begränsning gjorts till delar av 

dem. De specifika delar som i denna studie prioriteras av Foucaults teorier om makt är 

kunskap/makt samt styrkeförhållanden, för vilka redogörelse följer nedan. Dessa delar är 

utvalda på grund av sin lämplighet i tillämpning gällande våld i nära relation, då detta våld 

används som maktmedel samt att pengar ses som ett maktmedel i denna kontext (Näsman & 

Fernqvist, 2015 s. 150). Även relationen kunskap-makt berörs, vilket är tillämpligt i 

relationen klient-handläggare där en asymmetrisk maktrelation kan antas finnas (Svensson et 

al. 2008, s. 179 f.). Att en avgränsning görs där vissa perspektiv lyfts fram kan innebära att 

andra delar får stå tillbaka. Då möjlighet saknas att väga in alla aspekter ur perspektivet om 

makt är det viktigt att vara medveten om att endast mindre bild kan återges av helheten. Vi 

kan ändå se att denna selektiva bild ger behållning för socialt arbete. Detta då studien avser att 

lyfta röster med egna upplevelser från såväl yrkesverksamma som från kvinnor med upplevd 

erfarenhet för en djupare förståelse.  

 

Foucaults teorier om makt/kunskap 

Foucault beskriver makt som “en relation av krafter” (Deleuze, 1995, s. 109), vilket kan 

tolkas som att makt aldrig opererar utan kontext, och att den alltid får sin bäring i relation till 

något. Detta något är en annan kraft, och makten ligger således i en styrkemätning, eller 

mätning av annat slag, mellan dessa två eller flera krafter (ibid., s. 109 f). Här är begreppet 

satt i relation till kunskap: kunskap ger makt (Hörnqvist, 1996, s. 153 f). Foucault beskriver 

maktrelationen i kunskap som varandes “mellan den som vet och den som inte vet” (ibid., s. 

30). Enligt Foucault är kunskap en naturlig del i alla maktrelationer, och dessa två har en 

beroenderelation och skapar även varandras förutsättningar (Nilsson, 2008, s. 84). Här kan 
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sättas in kopplingar i form av kunskapen om normalitet, vilket framställs som 

eftersträvansvärt och ger en vilja och ambition för människor att framstå som “icke 

avvikande”, det vill säga att människor har ett mål att kontrollera sig själva för att ses såsom 

varandes funktionella och dugliga (ibid., s. 90). Detta brukar kallas “maktens fjärde ansikte” 

(Engdahl & Larsson, 2011, s. 112). Detta maktperspektiv fungerar genom att individer 

influeras via motivation till att kontrollera sig själva för att inte framstå som avvikande (ibid., 

s. 113). Herz och Johansson (2019, s. 38) benämner fenomenet som självstämpling. Detta kan 

kopplas till kvinnans situation som utsatt, då utsatthet kan medföra ett stigma som i sin tur 

kan ge upphov till skamkänslor (Branigan, 2004, s. 22). Strävan efter att undvika 

stigmatisering går i linje med Foucaults teorier om makt i form av kunskap, mer precist 

kunskapen om normalitet (Nilsson, 2008, s. 90). Detta perspektiv bygger på människors 

önskan att inte framstå som avvikande (Hörnqvist, 1996, s. 197 f).  

 

Inom socialt arbete föreligger en asymmetri inom maktfördelningen. Denna maktobalans 

baseras på att det är socialarbetaren, med sin yrkesroll som beslutsfattare som förfogar över 

resurser och medel och som utifrån sin bedömning av klientens situation beviljar eller avslår 

insatser (Svensson et al., 2008, s. 17). Detta gör att Foucaults teorier om makt är användbara i 

denna studie. Skau (2007, s. 60) tillskriver de kunskaper parterna har om varandra som en 

viktig parameter gällande den ojämställda maktfördelningen. Foucault beskriver även “makt” 

som ett medel att åstadkomma förändring, att producera framgångsfaktorer och att 

“åstadkomma, eller tro sig åstadkomma, resultat.” (Nilsson, 2008, s. 89). Kunskapen om det 

normala och strävan efter inkludering beskrivs av Hörnqvist (1996, s. 199 f) som en 

förutsättning för människors ageranden, då det anses mer fördelaktigt att ingå i en gemenskap 

än att bli exkluderad. Utifrån detta kan Foucaults teorier om makt förstås som verktyg med 

utgångspunkt i att kunskap “producerar individer” (Nilsson, 2008, s. 88). Begreppet 

“kunskap” kommer att omfatta erfarenhet, teoretisk kunskap så som lagstiftning och resurser, 

kunskap om relationsvåld inklusive ekonomiskt våld samt kunskap om bemötande och 

förståelse för en utsatt situation. 

 

Foucaults teorier om styrkeförhållanden 

Styrkeförhållanden existerar enligt Foucault i alla mellanmänskliga relationer (Hörnqvist, 

1996, s. 51 f.). Hur människor positioneras i denna relation är avhängigt faktorer som 

exempelvis kön, etnicitet, kunskap och samhällelig position (ibid., s. 52). Styrkeförhållanden 
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existerar även som strukturella fenomen som grupptillhörighet, då dessa sätts i relation till 

varandra (ibid., s. 29). Utifrån sin tillhörighet till en viss grupp som exempelvis man, 

innehavare av större ekonomiska resurser eller tillhörande den “rasistiskt privilegierade 

befolkningen” finns en fördel i relation till motpositionen (ibid., s. 29). Enligt Foucault är 

styrkeförhållanden baserade på makt och genom detta är dessa två tätt sammankopplade 

(Nilsson, 2008, s. 84). Styrkeförhållandet är ett uttryck för makten, som är fluid (Nilsson, 

2008, s.85f, Hörnqvist, 1996, s. 31). Att makten är fluid innebär att styrkeförhållanden inte är 

statiska; de ändras och förflyttas och är i ständig rörelse. Tvära kast mellan överläge och 

underläge kan uppstå i mellanmänskliga relationer (Nilsson, 2008, s. 93 f). Vidare enligt 

Foucault existerar olika typer av makt, var och en med specifika särdrag. Dock presenteras 

ingen närmare specifik analys eller presentation över hur dessa olika kategorier kan särskiljas 

från varandra (Hörnqvist, 1996, s. 54). Foucault (1980, s. 248 f) beskriver lydnadens tre 

särdrag som underkastelse, passivitet och ödmjukhet, vilket kan ses som syftet med 

våldsutövares maktutövning. 

 

Inom socialt arbete kan styrkeförhållanden ses tydligt, då själva grunden för socialt arbete är 

just asymmetrier i styrka inom olika områden (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 82 f). Utifrån 

fokus på utsatthet och ojämställda förutsättningar och strävan efter att utjämna dessa grundas 

socialt arbete. Viljan att “göra gott“ betraktas som grundläggande och är kopplad till moral 

och värderingar (Ponnert & Svensson, 2019, s. 51 ff). Det kan för utsatta grupper brista i 

styrka eller förmåga att ta tillvara sina egna intressen. Detta kan uppstå dels i sakens natur, 

men också exempelvis då ojämlika styrkeförhållanden konstrueras och upprätthålls genom 

barriärbyggen (Engdahl & Larsson, 2011, s. 112). Detta kan ta sig uttryck i hur information 

ges ut, på vilka språk, eller vilken information om resurser som finns tillgängliga (ibid.). 

Socialt arbete bygger på en komplex relation mellan makt och hjälp, vari styrkeförhållanden 

kan anses vara en relevant del på grund av sin ofrånkomlighet. Skau (2007, s. 59) beskriver 

skillnaden mellan att bli utfrågad och att bli lyssnad till. Att från att vara handlingskraftig i sitt 

eget liv till att bli föremål för andras bedömningar har ofta passivisering som följd (ibid., s. 

45). Denna process i styrkeförhållandet mellan klient och professionell ligger i den 

professionellas roll att förstärka eller försvaga (ibid., s. 45). Då studien använder delar av 

teorin finns en medvetenhet om att vissa aspekter uteblir. Teorin om styrkeförhållanden 

används i kvinnans relation till mannens våldsutövning och även till hennes relation till 

myndigheter.  
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Handlingsutrymme 

Det sociala arbetets handlingsutrymme bygger på lagstiftning, men också på den tolkning 

yrkesgruppen gör av dessa lagar (Svensson et al., 2008, s. 18, 25). Tolkningen av lagen och 

handlingsutrymmet påverkas i sin tur av den moral den enskilde handläggaren besitter 

(Ponnert & Svensson, 2019, s. 102). Ett dilemma inom socialt arbete kan vara förmågan att 

balansera vågskålarna hjälp och kontroll, då dessa båda ligger inom byråkratens 

ansvarsområde (Svensson et al., 2008, s. 23). För att utföra hjälp måste rätten till hjälp först 

utredas, vilket innebär en typ av kontroll och godkännande av den utsattas situation (ibid., s. 

24). Detta i sin tur innebär att den utsatta måste redogöra för sin utsatthet; något som givetvis 

kan vara mycket svårt och känsligt. Här kan tyckas krävas ett delikat handlag från de 

professionella. Det kan anses vara de professionellas ansvar att skapa trygghet och en relation 

tillräckligt god för att de svåra bitarna ska kunna komma fram, vilket ju är de bitar efter vilka 

rätten till stöd bedöms (Ponnert & Svensson, 2019, s. 131 ff). Här kan det vara av stor vikt att 

de professionella har stöd i kolleger för reflektion och delad erfarenhet (Bie, 2009, s. 79 f). En 

stor del av det sociala arbetet handlar om att göra prognoser för framtiden, det vill säga att 

försöka göra en bedömning om hur eventuella insatser kommer påverka klientens 

förutsättningar (Svensson et al., 2008, s. 205 f). För bedömningen ges handläggaren 

tolkningsföreträde gällande klientens situation och behov (ibid., s. 206). Det är numera 

standard att inom socialt arbete utgå från “evidensbaserad praktik”, då man vill säkerställa 

kostnadseffektivitet och att insatsen är av god kvalitet och inte orsakar skada för klienten 

(ibid.). Detta arbetssätt, att fokusera på evidensbaserad praktik, kan enligt Ponnert och 

Svensson (2019, s. 103) resultera i att utföraren fokuserar för mycket på vilken insats som 

anses ge gott resultat och inte tillräckligt väger in klientens förutsättningar. 

 

4. Forskningsmetod 

Följande avsnitt presenterar studiens vetenskapsfilosofiska ansats. Därefter presenteras 

metodval och urval och vidare följer en presentation av den valda analysmetoden, liksom hur 

bearbetning av materialet gått till. Kvalitetskriterier för kvalitativ forskningsmetod presenteras 

därefter samt hur dessa uppnåtts. Därpå följer en presentation av etiska överväganden vi stått 

inför.  
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Vetenskapsfilosofisk ansats 

Studien syftar till att undersöka upplevelser och erfarenheter hos två perspektiv: de 

professionella och de tidigare våldsutsatta kvinnorna. Utifrån detta ämnar vi att söka 

förståelse för ekonomiskt våld i en bredare bemärkelse än vad den tidigare forskningen vi 

presenterat har gjort. Detta utifrån en utvidgad helhetsbild av det ekonomiska våldet. Att 

därför använda hermeneutiken som ontologisk och epistemologisk utgångspunkt i denna 

studie är väl passande. Den hermeneutiska traditionen strävar efter förståelse för 

forskningsobjektet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 115). Hermeneutiken hör samman med den 

fenomenologiska, humanistiska och existentiella idétraditionen (Lundin, 2008). Denna 

sammanslagning av idétraditioner benämns som ett upplevelseperspektiv (ibid., s. 90). Det 

finns en uppenbar lämplighet i detta då vår studie har för avsikt att framhäva just upplevelser 

av ekonomiskt våld. Studien befinner sig således på individnivå. Hermeneutiken syftar till 

förståelse av en helhet snarare än att se till enskilda delar i sig (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 

106). Delarna har dock en central roll, då kontexten av de sammanlagda delarna skapar en 

helhet (ibid.). Denna helhet är vida mer värd än endast summan av delarna i sig (ibid.). 

Genom pendling mellan analys av del och helhet skapas en djupare helhetsbild av större 

värde, en process kallad hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 135 f). 

Strävan med hermeneutiken i denna studie har varit att fånga denna kontext och helhetsbild av 

ekonomiskt våld. 

 

Med hjälp av en viss förförståelse i kombination med människors egna upplevda erfarenheter 

bildas ny kunskap och det som kallas meningshorisonten utvidgas, med vilket Lundin menar 

att ens perspektiv utökas (2008, s. 105). Denna metod innebär att ny förförståelse skapas, 

vilket Lundin uppger är meningsfullt (ibid.). Den förförståelse som ges av 

forskningsöversikten för denna studie kan på så sätt generera ny kunskap i kombination med 

de resultat som framkommer av denna studie. Den divergenta tolkningssynen inom 

hermeneutiken menar att resultatet inte måste tillskrivas varandes rätt eller fel; här finns 

utrymme för olika tolkningar som alla kan anses ha samma värde (Sohlberg & Sohlberg, 

2019, s. 185 f). 

 

Tidigare forskning saknar ett jämförande perspektiv mellan klient och profession, där olika 

röster ställs i relation till varandra. Vi anser att det är otillräckligt att studera området enbart 
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utifrån ett perspektiv då det är i mötet som en helhet skapas. Olika forskningsartiklar söker 

olika förståelse genom dess formulerade syfte och frågeställningar och val av metod - vi 

menar att vår studie, där intervjuguiden är liknande för respektive perspektiv och vars syfte 

och frågeställningar är samordnade efter båda perspektiven, har möjlighet och förutsättningar 

att bidra med ny kunskap inom området. Ett hermeneutiskt perspektiv kan lyfta dessa båda 

upplevda perspektiv i en ny kontext där förkunskap och ny kunskap varvas för att skapa en 

helhetsbild. Detta gör att hermeneutiken är ändamålsenligt lämpad för denna studie.  

 

Metodval och Urval 

I detta avsnitt följer en presentation av forskningsmetod och datainsamlingsmetod för studien, 

samt en presentation av personerna i studien efter avidentifiering av dessa, följt av 

urvalsprocessen för de kvalitativa intervjuerna.  

 

Forskningsmetod 

Forskningsmetoden vi valt och genomfört för denna studie är kvalitativ. Den kvalitativa 

metoden handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) om att ge beskrivningar av 

verkligheten utifrån flera dimensioner, där variationer ofta förekommer utifrån kontext. 

Eftersom det är förståelsen av det ekonomiska våldet, i kontexten av Socialtjänstens och 

Budget-och skuldrådgivningens arbete med ekonomisk utsatthet som studien syftar till att 

studera, har den kvalitativa metoden passat syftet väl. Den kvalitativa intervjun är ett väl 

lämpat medel för att lyfta intervjupersonens egna perspektiv gällande erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen, 2007, s. 9). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) syftar den kvalitativa 

intervjun inte till kvantifiering, att mäta i antal, utan syftar just till att lyfta aspekter från 

intervjupersonens livsvärld.  

 

Urvalsprocess 

Studien är partikulär i det att den avgränsat det den ämnar att studera till möjligast hanterbara 

enheter (Ruth, 1991, s. 277). För denna studie har detta inneburit enheter i form av 

intervjupersoner som arbetar vid Socialtjänsten - ekonomiskt bistånd samt vid den 

kommunala Budget- och skuldrådgivningen, liksom deras yrkesmässiga upplevelse av 

ekonomiskt våld. Vidare har även tidigare våldsutsatta kvinnors upplevelse av ekonomiskt 

våld samt deras upplevelse av hur myndigheter hanterat deras ärende bildat en annan enhet. 

För att ge djup och skapa en helhetsbild av situationen kring ekonomiskt våld var ambitionen 
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att presentera dessa två upplevelseperspektiv; de professionella och de tidigare utsatta 

kvinnorna. Dessa yrkesgrupper var rimliga urval för vår studie då det är hit människor vänder 

sig då det uppstår problematik kring den egna försörjningsförmågan, vilket här uppkommer 

som en konsekvens av det ekonomiska våldet. Samverkanspartner till Socialtjänstens enheter 

för ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivningen har valts mot bakgrund av att de 

möter kvinnor som i sin tidigare utsatthet lämnats kvar med skulder efter att relationen har 

avslutats. Urvalet kan tydligt ses ha nära anknytning till syftet med denna studie, vilket skapar 

relevans (Dalen, 2007, s. 117). Detta är även yrkesgrupper som har möjlighet att identifiera 

och synliggöra just denna form av våld i och med deras arbete med familjers och enskildas 

ekonomiska utsatthet. Även detta menar vi förankras i studiens syfte eftersom identifieringen 

av det ekonomiska våldet är centralt för arbetet med det. För att belysa det andra perspektivet 

studien syftar till, har vi genomfört intervjuer med kvinnor som tidigare varit utsatta för 

ekonomiskt våld, och som ville dela sina berättelser om våldet och om sina kontakter med de 

professionella gällande deras möjligheter att ge stöd. Urvalet är inte representativt för en hel 

grupp, då metoden med intervjuer är kvalitativ och återger upplevelser på individnivå 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 17 ff). Detta är inte ett hinder i denna studie då den syftar till 

att analysera upplevelserna hos dessa medverkande intervjupersoner.  

Intervjupersonerna inom yrkesgruppen kontaktades i egenskap av just tillhörande 

yrkesgruppen. Detta ger att studien säkerställs tillgång till relevant material (Dalen, 2007, s. 

54). Detta skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 

s. 180) beskriver som att helt enkelt välja det som finns närmast. Utifrån befintligt kontaktnät  

fick vi kontakt med människor inom yrkesgruppen, vilka tillfrågades och accepterade 

deltagande i vår studie. På detta följde en snöbollseffekt, vilket innebär att ordet om studien 

spreds inom skrået och fler deltagare tillkom. Dalen (2007, s. 64) och Repstad (2007, s. 61) 

kallar denna metod för “snöbollsmetoden”. Intresset för ämnet spred sig och vi fick kontakt 

med ytterligare intervjupersoner. En risk med denna snöbollsmetod kan ligga i att 

intervjupersonerna kan ha en tendens att rekommendera andra personer vars värderingar 

överensstämmer med de egna; vilket kan göra att resultatet mister i bredd (Repstad, 2007, s. 

61). Snart fanns en skara på sju personer som hade funnit tid och intresse av att delta i vår 

studie, vilket vi hoppades på inför analysen skulle komma att ge en viss förståelse för hur de 

professionella upplever sitt handlingsutrymme gällande det ekonomiska våldet. Skaran av 

intervjupersoner har en variation gällande kön och ålder, lika väl varierade deras 

yrkeserfarenhet. Detta gör att informanterna kan bidra med olika perspektiv utifrån sin egen 
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position (ibid., s. 62). Av dessa hoppade sedan en person av på grund av aversion till det 

formella. Personen hade önskat ett mer informellt samtal, utan officiellt samtycke och 

inblandning från universitetet. Ingen anledning för avhoppet efterfrågades. Alla personer fick 

frågan om de önskade se intervjufrågorna i förväg. Av återstående sex personer hade en 

person önskemål om att få se frågorna i förväg. Två personer önskade få transkriberingen 

skickade till sig för eventuell korrigering. En person har återkopplat och bett att få göra en 

specifik korrigering, vilken utfördes. 

De tidigare utsatta kvinnornas perspektiv gavs vi tillgång till via en person i det egna 

kontaktnätet. Då ordet om studien var ute och vi öppet efterfrågade deltagare erbjöd sig en 

person i vårt nätverk att förmedla kontakt med kvinnor som tidigare upplevt ekonomiskt våld, 

vilka denne i sin tur har inom sitt eget kontaktnät. Vi accepterade erbjudandet. Personen 

tillfrågade dessa kvinnor, varav två accepterade kontakt och deltagande i studien. Hur många, 

om någon, av de kvinnor som tillfrågades avböjde deltagande är inte känt för oss.  

Två kvinnor med erfarenhet av tidigare utsatthet tog kontakt på eget initiativ, då de hört talas 

om vår studie och önskade medverka. Vi stod nu inför att få lyssna till fyra kvinnor som 

önskade dela sina berättelser om hur de upplevde sina möjligheter att få hjälp och stöd 

angående sina upplevelser av ekonomiskt våld. Av relevans är att påpeka att de tidigare 

utsatta kvinnorna inte har någon professionell relation med deltagare ur yrkesgruppen i denna 

studie. 

  

Datainsamlingsmetod 

För att lyfta varje enskild persons upplevelse använde vi oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, där intervjupersonens upplevelse stod i fokus och återgav sin egen 

upplevelse av socialtjänstens handlingsutrymme och möjligheter att ge stöd. Detta för att få 

fram upplevelsen på individnivå, då det är på den nivå mötet sker mellan den professionelle 

och klienten. Intervjuerna har gjorts semistrukturerade i avsikt att hålla ett ramverk bestående 

av syfte och frågeställning, och samtidigt lämna öppet för individuella reflektioner och 

upplevelser. Att hålla intervjuerna på en semistrukturerad nivå innebär att fokus hålls inom ett 

visst område, men att det samtidigt finns tid och utrymme för intervjupersonens egna 

reflektioner och personliga upplevelse att komma fram (Dalen, 2007, s. 31). Därför finns en 

uppenbar lämplighet av denna metod. Denna form av intervju är en av de vanligast 

förekommande, då den fokuserar på i förväg utvalda ämnen (Dalen 2007 s. 31). 
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Intervjuguiden konstruerades utifrån en strävan efter förståelse i ambition att ge en bild av 

respektive perspektivs upplevelse av det ekonomiska våldet. 

Frågorna bestod av inledande frågor, i vilka vi bad intervjupersonen ge en beskrivning eller 

berätta öppet om något, enligt Kvale och Brinkmanns (2014, s. 176 f) beskrivningar. Frågorna 

är även av uppföljande slag, var intervjupersonerna uppmuntras till fortsatt beskrivning av 

ämnet (ibid., s. 176). För att tydliggöra poänger och undvika missförstånd användes även 

tolkande frågor. Tolkande frågor används för att säkerställa samsyn (ibid., s. 178). 

Intervjuerna skedde med de professionella vid personligt möte i avskild sfär för att skapa lugn 

miljö. Intervjuerna skedde i hemmet i ett fall, på ett näst intill övergivet café i ett fall och på 

arbetsplatsen i eget kontor i tre fall. En intervju skedde i Uppsala universitets grupprum, 

vilket hade bokats enkom. Alla intervjuade fick själva styra efter sina egna önskemål. Med de 

tidigare utsatta kvinnorna skedde tre intervjuer i deras respektive hem. En av intervjuerna 

skedde via videosamtal på Messenger, vilket är en meddelandeapp med ljud- och 

bildfunktion. Tekniken användes efter intervjupersonens eget önskemål. Videofunktionen 

laddades inte ner och sparades inte, och ljudet spelades in på en fristående enhet. Även de 

intervjuer som skedde i hemmet skedde så efter eget önskemål. Varje intervju varade mellan 

30-50 minuter och avslutades när intervjupersonen tillfrågats om det finns något mer hen vill 

berätta, samt svarat nekande på detta. Hänsyn togs till hur länge kvinnorna önskade fortsätta 

samtalet. Informationsbrev och intervjuguide till respektive grupp finns bifogad som en 

bilaga.  

  

Personerna i studien  

Då namnen på de intervjuade kvinnorna ändrats för att försvåra identifikation, valdes de fyra 

kvinnonamnen som var vanligast förekommande i Sverige 2021 (namntema.se). Vi har valt 

att använda personnamn till kvinnorna på grund av att det är deras personliga berättelse som 

vi får ta del av, på grund av att en eventuell avpersonifiering ger en känsla av ett kliniskt 

intryck, något vi inte vill uppnå. Att nämna en person vid namn, om än fingerat, tänker vi kan 

bidra till att ge deras berättelse mer närvaro. De kvinnonamn som 2021 var vanligast 

förekommande enligt namntema.se var Anna, Eva, Maria och Karin. Därav valdes dessa 

specifika namn för de deltagande kvinnorna. Dessa namn kommer användas vid citat och 

hänvisningar till person. Däremot har vi valt att inte namnge handläggarna i denna studie, 

utan dessa refereras till endast som “handläggare N”. Att vi har gjort så viset beror på att 

handläggarna här bidrar med sin reflektion och upplevelse utifrån sin profession, även om vi 
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är väl medvetna om att även detta kan ha starkt personliga inslag och andra personliga 

aspekter. Att även handläggare är människor är inget vi vill eliminera eller bortse ifrån.  

 

Analysmetod  

För studien har tematisk analys genomförts i syfte att sortera den data som genom 

semistrukturerade intervjuer inhämtas, för att sedan analyseras utifrån denna tematisering. 

Den tematiska analysen syftar till att gå igenom, sortera och strukturera innehållets 

förekommande teman, för att genom detta nå en djupare förståelse för innehållet och hur 

innehållets olika delar tillskrivs värde (Braun & Clarke, 2006, s. 88 f). Vidare har teoridriven 

tematisk analys valts som form av tematisk analys, då vi ämnat att närma oss datan utifrån det 

valda teoretiska perspektivet Foucaults maktperspektiv samt det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme. Att den tematiska analysen är teoridriven innebär just att författaren drivs 

av sitt intresse för en teori och analys och därför närmar sig materialet utifrån denna teori 

(ibid., s. 84).  

 

Det första steget i processen av att sortera våra data utifrån tematisk analys var att transkribera 

intervjumaterialet. På detta sätt fick vi fram ett skriftligt och hanterbart material. Detta 

medförde en god grund för en initial förståelse av materialet då det innebar en noggrann 

genomgång av det. Det är fördelaktigt att genomföra en manuell transkribering av 

intervjumaterialet då det leder till en djupgående förståelse av datan (ibid., s. 87 f). Därefter 

följde vi Braun och Clarkes (2006, s. 87 ff) steg av en tematisk analys; Lära känna materialet, 

skapa initiala koder, söka teman, granska teman, definiera och namnge teman, samt producera 

själva "rapporten” [översatt av författare].  

 

Det första steget var alltså att lära känna materialet, var vi läste igenom allt material ett flertal 

gånger innan själva kodningen började. Att läsa igenom materialet och skriva anteckningar av 

det som väcker intresse beskrivs som ett viktigt steg då det är av värde att vara väl bekant med 

materialet i fråga och möjliggöra en god överblick (ibid., s. 87). Därefter skapades initiala 

koder. Det är viktigt att försöka ge en rättvis mängd uppmärksamhet till all data för att fånga 

upp initiala mönster, som vidare kan skapa teman (ibid., s. 89). Även detta skedde enskilt då 

vi önskade vara så öppna som möjligt i processen och för att lättare kunna ta till vara våra 

egna tankar och förståelse av materialet. Braun och Clarke (2006, s.89) beskriver hur det är 

viktigt med öppenhet i kodningsprocessen, samt att man ska koda hela materialet och inte 
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begränsa de koder man kommer på - allt kan vara av värde, även det som först inte verkar 

relevant. Detta då de kan visa sig användbara vid ett senare skede (ibid.). Mot denna bakgrund 

gick vi noggrant igenom allt material och kodade med största möjliga öppenhet för att inte 

missa någon kod. 

 

Kodningen innebär en typ av summering av vad materialet innehåller och visar på vad som är 

av intresse (ibid., s. 88 f). Koderna vi skapade var både latenta, då vi utgick från den teori vi 

valt som inte omnämns i intervjuerna, samt semantiska då vissa uttryck och ord ur 

intervjuerna fångade vårt intresse. Även vår vetenskapsfilosofiska ansats; hermeneutiken, var 

grundläggande i vår kodning av latenta koder då vi ämnade djupare förståelse för de 

upplevelser som framkom. Vi marginalkodade enskilt för att sedan ta ut koder tillsammans. 

Våra gemensamma initiala koder, vilka föreföll ha relevans för både den intervjuade gruppen 

inom yrkesgruppen och de tidigare utsatta kvinnorna blev: kunskap, ge information, 

kompetens, samverkan, tabu/skam och skuld, olika former av utsatthet, empowerment, 

förebyggande insatser, ekonomiskt våld i relation till annat våld, våga fråga om ekonomiskt 

våld och våga prata om ekonomiskt våld, ansvar, gränsdragning, rättigheter och skyldigheter, 

bostad, andra myndigheter som arena för fortsatt ekonomiskt våld, internalisering och rädsla, 

samt styrkerelation.  

 

Dessa initiala koder skapade en grundbild av det material vi fått fram och vidare kunde vi 

skapa distinkta teman, i vilka de initiala koderna grupperades. Att skapa teman innebär att 

sortera och gruppera de initiala koderna till mer övergripande teman (ibid., s. 89 f). Mot denna 

bakgrund grupperades vissa koder ihop, medan andra koder bildade enskilda teman i sig och 

vissa bildade underteman. Nästa steg var att granska temana ytterligare och arbetet utgjordes 

av en pendling mellan intervjumaterialet, de initiala koderna och tematiseringen, 

frågeställningarna samt teori. Ändringar av tematiseringen skedde kontinuerligt vid behov, då 

vi konstant omvärderade dessa teman och deras betydelse för vår studie, liksom vilka koder 

som hörde till vilket tema. Braun och Clarke (2006, s. 90 f) förklarar hur den tematiska 

analysen inte är en process styrd av regler och specifika steg som måste följas, utan snarare 

betonar vikten av flexibilitet i processen. Detta innebär ett behov av en öppenhet genom hela 

processen för flera omvärderingar av temana, för att få ut så mycket som möjligt (ibid.). De 

teman som utkristalliserades var: vikten av och önskan om kunskap, tvärprofessionellt 

samarbete, medvetenhet på olika arenor samt behovet av förståelse för utsatthetens former 

och uttryck. Dessa teman utgör även rubriceringen för kapitel sex, var resultat och analys 
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presenteras. Dessa teman och koder har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats med 

målsättning att skapa en helhetsbild över det ekonomiska våldet satt i relation till Foucaults 

maktperspektiv.  

 

Kvalitetskriterier 

Med validitet menas huruvida metoden undersöker vad den påstår sig undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296). Med reliabilitet menas till vilken grad forskningens resultat är 

tillförlitliga undersöka (ibid., s. 295). För denna studie presenteras inga siffror då vi eftersöker 

en bredare och djupare förståelse snarare än antal. För att få en förståelse vill vi genom 

intervjuer låta de röster komma fram som äger berättelsen och upplevelsen från respektive 

perspektiv. Begreppet validitet hör därför hemma inom den kvantitativa forskningen. Dock, 

genom en utökad syn på validitet kan den kvalitativa studien bidra med vad som kan kallas 

”valid vetenskaplig kunskap” (ibid., s. 296). Gällande studiens reliabilitet, är begreppet inte 

applicerbart inom kvalitativa studier på grund av att det inom begreppet ryms en förutsättning 

att resultatet ska kunna upprepas under liknande förutsättningar och då producera ett likartat 

resultat (ibid., s. 295). Så är inte fallet med kvalitativa studier, då skalan helt enkelt inte är 

tillämplig. Lincoln och Guba beskriver ledorden inom tillförlitlighet i stället som credibility, 

transferability, dependability, och conformability (1985, s. 300). Dessa översätter Dalen till 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftbarhet (2008, s.115). Gällande 

trovärdigheten i studien har den ett uttalat syfte att lyfta fram den egna upplevelsen av 

ekonomiskt våld från två perspektiv, där varje person äger sin egen berättelse och den 

berättelsen får stå oemotsagd. Narrativet tillskrivs trovärdighet utefter första ordningens 

konstruktion (Aspers, 2011, s. 46). En problematik med det narrativa perspektivet kan ligga i 

att händelseförloppet och upplevelsen förändras i minnet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 157 

f).  

 

Överförbarheten i studien gäller huruvida resultatet är överförbart, vilket Lincoln och Guba 

menar är avhängigt tid och kontext (1985, s. 316). Vi har i studien ingen möjlighet att mäta 

eller på annat vis undersöka eventuell överförbarhet då vi inte har tillgång till någon 

referensgrupp, och det är inte heller studiens syfte. Pålitligheten i studien säkerställs genom 

att vi med högsta ambitioner om transparens har tydliggjort för metodval, urval och 

datainsamling under rubriker i denna studie. Vi har tydliggjort för arbetsprocesser, sökningar 

och kodning detaljerat i en önskan om öppenhet och förståelse för vårt arbete. Lincoln och 
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Guba nämner problematiken med bias, att nå felaktiga resultat på grund av felaktig 

arbetsmetod (1985, s. 324). Under arbetets gång har vi kontinuerligt återkommit till att 

kontrollera vårt underlag och vår riktning för att inte hamna ”i diket”. Bekräftbarheten är 

avhängig författarnas förmåga att bortse från egna värderingar och åsikter under hela arbetets 

process. Det ligger i sakens natur att vi själva har svårt att bortse från dessa. Dock är 

medvetenhet om problematiken till vår fördel i saken då vi arbetat med fokus på opartiskhet 

och objektivitet. Lincoln och Guba (1985, s. 324) menar vidare att det är författarnas 

skyldighet att redogöra för sina fynd; på vilket vi har tagit fasta och haft för ambition. Detta 

har vi redovisat för i studiens resultat- och analysavsnitt samt i slutlig diskussion i relation till 

tidigare forskning, styrkor och svagheter med studien och vad denna studie bidrar med för 

forskning och praktik. 

 

Etiska överväganden  

De forskningsetiska principernas fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet & HSFR, 1990, s. 6). 

Informationskravet innebär att deltagaren ska informeras om syftet med studien, samt att 

deltagande är helt valfritt (ibid., s. 7). Deltagaren kan välja att när som helst och utan 

förklaring avbryta sitt deltagande (ibid., s.7). Detta har vi säkerställt genom ett tryckt 

informationsbrev till deltagaren, samt även informerat om detta muntligt vid början av varje 

enskild intervju. Samtyckeskravet innebär att varje deltagare bestämmer själv över sitt eget 

deltagande i studien (ibid., s. 11). Personen har rätt att avbryta utan några som helst 

påtryckningar eller negativa konsekvenser (ibid., s. 11). Detta efterföljs genom utlämnad 

skriftlig information samt även upprepas muntligt i början av varje enskild intervju. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas uppgifter respekteras och förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte ges tillgång (ibid., s. 12 f). Detta säkerställs genom att 

intervjupersonerna endast omnämns som “intervjuperson” och sedan följer nummer i 

kronologisk ordning, med början från 1. Ingenstans under intervjun, som bandas för senare 

transkribering, nämns intervjupersonens namn. Ljudinspelningen raderas efter transkribering. 

I studien nämns heller inte vilken kommun eller landsdel personerna arbetar eller befinner sig. 

Studien använder sig av “hen” som pronomen i de fall intervjuperson hänvisas till. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen inte får användas för några syften 

utanför denna studie (ibid., s. 14). Detta säkerställs genom att eliminera alla möjligheter för 
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utomstående att identifiera deltagare i denna studie och kontakta dem. Detta görs genom att vi 

inte för vidare information samt raderar inspelningar efter transkribering.  

 

Etiken här gäller i första hand reflektioner och överväganden kring den tidigare utsatta 

kvinnans position. Varje människa är sin egen historia, vilket innebär att tillbakablickar 

väcker minnen (Henriksen & Vetlesen, 2013 s. 140 ff). Utifrån det deontologiska perspektivet 

ligger största fokus på att inte orsaka skada (Eldén, 2020 s. 51 ff). Av största vikt är att 

undvika så kallad victim blaming, vilket innebär att det projiceras skuld på kvinnan för sin 

utsatta situation (WHO, 2001, s. 19 f). En medvetenhet om detta är av hög relevans. Detta gör 

vi genom att säkerställa att kvinnorna i studien betraktar sig själva som just tidigare utsatta 

och de destruktiva relationerna i vilka det ekonomiska våldet förekom är avslutade. Då det 

ekonomiska våldets efterverkningar kan pågå även efter avslutad relation har vi ytterligare 

säkerställt att kvinnan identifierar sig som “tidigare utsatt”. Ingen kvinna i studien har direkt 

tillfrågats, utan kontakt har skett på deras initiativ. Samtliga deltagare är idag självförsörjande. 

Vi försäkrade oss om att samtliga kvinnor hade tillgång till samtalskontakt vid behov.   

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en presentation av den data vi funnit genom tematisk analys och vidare 

analys av datan i relation till Foucaults maktperspektiv och det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme. Inledningsvis presenteras och analyseras temat Vikten av och önskan om 

kunskap, vilket följs av temat tvärprofessionellt samarbete och slutligen medvetenhet på olika 

arenor. De fingerade namnen Anna, Eva, Maria och Karin, vilka beskrivs i metodkapitlet 

kommer här att användas för de tidigare utsatta kvinnorna. Handläggare kommer här att 

benämnas som “handläggare N”, i enlighet med tidigare beskrivning i metodkapitlet.  

Vikten av och önskan om kunskap 

Det tema som i vår kodning framträdde inom båda grupperna var främst kunskap. Kunskap 

ansågs som ett starkt verktyg, både inom gruppen yrkesverksamma och de tidigare utsatta 

kvinnorna. Kunskap i olika former, både som kunnighet om lagar och samarbetspartners så 

väl som kunnighet i handlag gällande bemötande, betonas av intervjuade. Kunskap ställs i 

relation till klienterna, varvid samtliga intervjuade betonade vikten av kunskap om rättigheter 
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och hur samhället fungerar. De intervjuade såg det som en viktig arbetsuppgift att förmedla 

information och att ha ett gott samarbete med andra myndigheter och insatser. Utifrån den 

upplevda vikten av och önskan om kunskap har vi vidare valt att göra en uppdelning utefter 

följande underteman; upplevelser av det ekonomiska våldet, information på individ-och 

samhällsnivå och professionell kompetens.  

  

Upplevelser av det ekonomiska våldet 

Behovet av att prata om och benämna det ekonomiska våldet lyfts från de tidigare våldsutsatta 

kvinnornas perspektiv samt från de professionellas. Handläggare 2 säger exempelvis: “[...] Att 

benämna det. För att det är inte så länge sen man kanske inte har pratat om ekonomiskt våld 

och bara det här uttrycket ekonomiskt våld har ju gjort väldigt mycket för oss.”. Att förstå 

våldets uttryck och konsekvenser beskrivs vidare av intervjupersonerna som grundläggande 

för att ha möjlighet att identifiera det ekonomiska våldet och att hjälpa den ekonomiskt 

våldsutsatta kvinnan. Handläggare 5 säger: 

 

När en person får på något sätt sin ekonomi kontrollerad på grund av att man är i en nära 

relation till en person, och det kan vara olika personer, partner, det kan vara barn, det kan 

vara föräldrar, syskon. Men det brukar ofta gå ihop med allt annat typ av våld i nära 

relation, men som sagt det kan vara att du inte får behålla din lön, du kanske inte får 

jobba, nån kanske skriver över ett lån på dig[...].  

 

Att beskriva ekonomiskt våld som en form av makt och kontroll är samstämmigt med andra 

handläggares beskrivningar. Likaså är våldet i form av kontroll över kvinnans inkomster, 

utgifter och möjlighet till arbete samt att skriva abonnemang och ta lån i kvinnans namn. 

Teorin om makt enligt Foucault betonar att makt inte agerar utan sammanhang, då makten 

behöver en motmakt att förhålla sig till (Hörnqvist, 1996, s. 29). Detta synliggörs i den 

maktrelation som här redogörs för mellan den våldsutövande mannen och den våldsutsatta 

kvinnan, där mannen utövar kontroll och makt över kvinnan. Handläggare 2 säger vidare: “har 

jag inte kunskap, har jag ingen annan att fråga så det klart att jag lättare drabbas eller så, att 

bli utsatt.”. Här synliggörs detta sammanhang desto mer, där kvinnans utsatthet tydligt anses 

förvärras i brist av kunskap och nätverk. Mannen ges då mer utrymme för denna 

maktutövning.  
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Skulderna lyfts som en särskilt svår konsekvens av båda perspektiv, då processen att ta sig an 

och ur skulderna upplevs som lång och emotionellt nedbrytande. Handläggare 1 säger: “Och 

att man får skulder hos kronofogden, det påverkar ju hela ens liv, i flera år framöver.”. Att 

vara skuldsatt begränsar livsutrymmet i fråga om valmöjligheter, vilket Karin vittnar om i sin 

berättelse: “Visst det har försenat saker för mig, till exempel köpa boende och såna saker, att 

jag sitter och betalar det här lånet istället för att spara pengar till mig och barnen[...].”. Maria 

berättar om det hon upplever:  

 

…och till slut när man släppte på det tänkte jag väl skitsammma, jag får väl hamna hos 

kronofogden och få alla anmärkningar och skulder och utmätningar och gud vet allt och 

så får jag ta nya tag när jag är frisk och står på benen.  

 

Både Karin och Maria vittnar här om den långa och svåra process som följer av det 

ekonomiska våldet. Foucault beskriver makt som existerande i relation till något (Hörnqvist, 

1996, s. 28 f). Detta kan i denna situation utgöras av att mannen drar fördel av det utökade 

ekonomiska utrymmet och den ökade frihet som tillskottet i ekonomin ger. Detta på 

bekostnad av livsutrymmet och valfriheten för kvinnan, som minskas. Det beskrivs av båda 

perspektiv att kvinnan tar lån med intentionen att dessa är gemensamma, men att hon som i 

Marias och Karins fall sedan lämnas ensam med skulderna. En av de tidigare våldsutsatta 

kvinnorna, Eva, beskriver det ekonomiska våldet som “bedrägeri”. Styrkeförhållandet är ett 

uttryck för makten och baseras på den, därav är de två begreppen beroende varandra (Nilsson, 

2008, s. 84 ff). Styrkeförhållanden existerar i alla mellanmänskliga relationer men hur 

människor positioneras i en sådan relation är avhängig faktorer som kön, kunskap och 

position i samhället (Hörnqvist, 1996, s. 51 f.). Foucault beskriver även maktrelationen i 

kunskap som varandes “mellan den som vet och den som inte vet” (Hörnqvist, 1996, s. 30). 

De intervjuade kvinnorna redogör för att de i flera fall tog lånen i uppfattningen att de var 

gemensamma, vilket visar på en brist av denna kunskap och att kvinnan är den som står 

ovetandes och därmed maktlös.  

 

Detta kan vidare ställas i relation till frågan om frihet och möjligheter: att vara skuldsatt är 

begränsande i samhället. Det begränsar oss i vårt val av boende, våra möjligheter till 

abonnemang och liknande vilket betydligt försvårar det vardagliga livet i samhället i dag. Den 

utan skulder ges fler möjligheter, vilket här är våldsutövaren som erhåller makten i 

styrkerelationen. Att sättas i skuld upplevs av de tidigare våldsutsatta kvinnorna som att 
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berövas makt, då kvinnan förlorar delar av sin valfrihet, vilket Karins berättelse visar då hon 

berättar om hur hon tvingas prioritera lånet i stället för att kunna välja att ha ett sparande till 

barnen. Enligt Foucault ligger det inom maktens möjligheter att frambringa eller producera ett 

resultat (Deleuze, 1995, s. 110). Det som produceras i destruktiva relationer där ekonomiskt 

våld förekommer framstår vara en ansats att skapa och utöka skada i form av begränsningar i 

ekonomi för den utsatta personen. De kvinnor som bidragit till denna studie får ingen hjälp 

från den före detta partnern att betala sina lån, trots att kvinnorna berättat om sin upplevelse 

att lånen tagits i samförstånd och med gemensamt betalningsansvar. 

 

Information på individ-och samhällsnivå 

Information om ekonomiskt våld och ekonomi beskrivs inom gruppen av de professionella 

och även av de tidigare våldsutsatta kvinnorna som en viktig åtgärd mot ekonomiskt våld och 

efterverkningarna av det. Citaten nedan är exempel på hur detta formuleras av de 

professionella, där både rättigheter och skyldigheter, samt information om det mer praktiska 

kring den enskildes ekonomi betonas.  

 

[...] Ge information och att till exempel då betala ut pengar till kvinnan, att informera 

henne om vad hon har rätt till. En annan sak som man kan se är ju också till exempel vem 

alla bidrag går till. Men att säga att man har rätt till sin egna ekonomi och så. [...]Om du 

är från utlandet, och du har varit utsatt hela tiden i Sverige, då vet du inte heller hur man 

gör saker. [...] Och då behöver man ju hjälp med det när man väl kommer ifrån en sån 

situation. Så att det är det jag menar med kunskap där. Det är en viss typ av empowering 

kan jag tycka, liksom positiv empowerment är ju att få kunskap om sin situation. 

(Handläggare 5). 

 

[...] Med ekonomiskt våld finns det väl också en okunskap kring kanske hur ekonomi 

fungerar, alltså just det här jag var lite inne på, men hur väljer man elabonnemang, hur 

tecknar man ett elabonnemang, hur betalar man räkningar, hur gör man hur lägger man 

upp ett sparande. Såna grejer kanske man inte kan, för att man inte har fått hålla på med 

det och inte fått lära sig det. (Handläggare 4). 

 

Handläggare 6 svarade på frågan “Finns det nåt mer du tycker att folk borde veta om 

ekonomiskt våld?”: 
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Informerad. Ska inte skriva under på nåt man inte förstått, att man kan inte bara ”komma 

undan” bara för språkförbristning. Det gäller inte juridiskt. Skriv inte under, ge inte ut 

information, lämna inte ut kontonummer, bank-id, koder, skriv inte under avtal, fråga 

grannarna nära, fråga någon som kan lite mer ‘ska jag skriva under här’. 

Dessa ovanstående citat beskriver hur viktigt det är att kvinnan ges makten över sin ekonomi 

genom att ges kunskap om den, som den yrkesverksamma har till uppgift att förmedla. 

Intervjupersonerna belyser också att vikten av att ge kunskap till klienterna var för att stärka 

klientens eget handlingskraft. En intervjuperson benämnde detta som “empowerment” 

(handläggare 5). Utifrån Foucaults perspektiv är kunskap ett maktmedel (Nilsson, 2008, s. 84 

f.). Utifrån detta kan konstateras att de professionellas makt ligger i den kunskap de kan 

förmedla till dessa kvinnor. Utan kunskapen kan här utläsas att de saknar makten att hjälpa 

kvinnorna. Utifrån detta kan även konstateras att kvinnan ges makt när hon ges denna 

information av de professionella och utan denna kunskap står hon utan maktmedel att agera. 

Dessutom beskriver Foucault makt som ett medel för förändring (Nilsson, 2008, s. 89). 

Genom att kvinnan erhåller kunskap, erhåller hon utifrån detta makten att förändra sitt liv. 

 

I relation till vikten av att ge information om ekonomiskt våld talar flera handläggare om 

jämställdhet, att deras jobb är att förmedla vad som är okej och inte i ett förhållande. 

Handläggare 4 säger: “[...] kommunen har väl ett utarbetat mål kring att man ska jobba med 

jämställdhet”. Vidare berättar samma handläggare: “Jag tänker också lite generellt kring våld 

och jämställdhet i och med att jämställdhet är ju också nåt som kanske minskar våldet.”. 

Styrkeförhållandet som är ett uttryck för makten i relationen är fluid, vilket innebär att 

styrkeförhållandet kan förändras, förflyttas och ständigt är i rörelse (Nilsson, 2008, s.85ff). 

Detta ger möjlighet till ett återtagande av makt för kvinnan i relationen, varpå hon kan 

åstadkomma en förändring. Detta utifrån att Foucaults teori om att makt är ett medel till 

förändring (Nilsson, 2008, s. 89). Genom att kunskap är makt (Nilsson 2008, s. 84) kan 

kvinnor använda sin kunskap till att förändra styrkeförhållandena. En tolkning av detta 

antagande, mot bakgrund av de presenterade citaten kring jämställdhet, är att jämställdhet 

minskar utrymme för våldsutövarens makt. Styrkeförhållanden utgör delvis strukturella 

fenomen som grupptillhörighet och utifrån grupptillhörigheten, som man exempelvis, finns en 

fördel i relation till motpositionen (ibid., s. 29), vilket är kvinnan. Jämställdheten innebär en 

förändring på strukturell nivå av detta, genom att makten jämnare fördelas mellan könen. På 

så sätt saknar mannen som grupp denna fördel i ett totalt jämställt samhälle.   
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Något annat som betonas av främst de professionella gällande kunskap är vikten av att 

informera samhällets barn och unga i ett förebyggande syfte. Citaten nedan är exempel på 

detta. 

 

Det är väl typ att man kanske måste prata mer med unga personer [...] alltså väldigt tidigt 

hur man, vad som är okej och inte okej, att man berättar för sina barn att det här är inte 

okej och det här är okej, att man ska kanske lyfta upp tror jag att kanske ekonomi är sån 

extremt stor del i det, att många lämnar ju inte. För att de inte har råd. (Handläggare 5). 

 

Man tänker ju alltid att man måste börja väldig tidigt. Hela tiden hamnar man ju i det här 

att man måste börja så himla tidigt. Man måste prata om det här redan i, man brukar säga 

skolan, men skolan ska göra allt. [...] Så att det skulle man önska, och att man så tidigt 

som möjligt börjar prata också om pengar. (Handläggare 2).  

 

Handläggare 2 och 5 konstaterar att kunskapen måste förmedlas så tidigt som möjligt för att 

förebygga ekonomiskt våld. Enligt Foucault är kunskap och makt oupplösligt kopplade till 

varandra (Nilsson, 2008, s. 84 f). Makt kräver också kontext, då makt existerar i relation till 

något (Hörnqvist, 1996, s. 28 f). Att barn och unga ges kunskap om ekonomi, relationer och 

ekonomiskt våld går därför att tolkas som att de ges ett maktmedel gällande valet att gå in i en 

relation, hur relationen formas och huruvida den väljer att lämna relationen. Det skapar då 

inte en kontext där kvinnan saknar kunskap, var någon vet och någon inte vet, vilket är 

grunden för att maktutövning ska kunna ske (Hörnqvist, 1996, s. 30). 

 

Information och kunskap har blivit ett starkt belyst tema i denna studie, inte opåkallat. 

Behovet av kunskap efterfrågas oupphörligt av deltagarna. Detta tolkar vi som att tron på 

kunskap som antidot och hjälpare är stor. Detta följer i linjen med det flera handläggare 

beskriver som ett behov av kunskap på en mer samhällelig nivå då de betonar vikten av att 

prata om ekonomi och relationer generellt. Handläggare 2 säger: “Att man uppmärksammar 

över huvud taget i samhället ekonomiskt våld, och vad det är för någonting”. Vidare säger 

handläggare 6:  

 

Ja det.. kan poängtera en gång till hur viktigt det är med kunskap. För alla. För förövare 

också. Rättigheter och skyldigheter. Och språket, vad betyder ”ekonomiskt våld”. 

Personer ska veta att alltid ha pengar på kontot, alltid veta varför de lämnar ut pengar, vad 
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partnern ska göra, eller barnen, eller varför tecknas det här avtalet på personens namn. 

[...]Det kan bli aktuellt också att förklara konsekvenserna för den som utövar ekonomiskt 

våld också. [...]Då kan man berätta att det kan vara brottsligt om man utnyttjar personers 

konto, id-handling och så vidare. [...] Så på så sätt att de ska kunna ha kunskap om att 

utöva ekonomiskt våld. [...]Det är ett brott och försöka öka individens kunskaper hur vi 

myndigheter, hur lagstiftning fungerar [...].  

 

Det vi ser här går i linje med den oupplösliga relationen mellan makt och kunskap 

(Nilsson, 2008, s. 84 f.). Här ser vi reflektioner kring att en ändrad kunskap skulle 

resultera i ett ändrat beteende. Handläggaren berättar om att kunskap hos förövaren, 

både i form av regelverk och som förståelse för andra människors livssituation, skulle 

kunna spela roll gällande att förhindra uppkomsten av ekonomiskt våld. 

 

Att ge information är att ge makt (Nilsson, 2008, s. 84). Detta har tidigare beskrivits av 

handläggare 5 som empowerment. Enligt Foucault är makten i relationer i ständig rörelse 

(Hörnqvist, 1996, s. 30) och måste således konstant erövras. Makt beskrivs som flytande och 

ingalunda statisk (Nilsson, 2008, s.85 f., s. 93, Hörnqvist, 1996, s. 31). Ju mer balans i 

styrkeförhållandena, desto mindre blir upplevelsen av maktobalans. Detta skulle göra att 

möjligheterna till förtryck och utnyttjande blir mindre från den starkare parten. Desto mer 

kunskap en person har om sina rättigheter, kunskap om hur ekonomi fungerar, vad det innebär 

att signera lån och avtal desto mindre lämplig måltavla blir personen för maktsökande 

våldsutövare. Här fungerar kunskapen som ett skydd och vi kan också se att kunskap har en 

maktskapande funktion, i enlighet med Foucaults teorier som menar att kunskap ger fördel i 

styrkeförhållandet (Hörnqvist, 1996, s. 153).  

Professionell kompetens  

Ytterligare en aspekt av vikten av och önskan om kunskap är den professionella 

kompetensen. Den professionella kompetensen framstod som särskilt viktig för att 

kunna identifiera det ekonomiska våldet, att veta hur man ska fråga om ekonomiskt våld 

samt vilka möjligheter till åtgärder det finns till hands mot ekonomiskt våld. Den 

professionella kompetensen uppfattas olika främst mellan de intervjuade handläggarna. 

Medan vissa handläggare beskriver arbetsplatsen som “medveten” (Handläggare 1), 

beskriver vissa arbetsgruppen som splittrad vad gäller besittande av kunskap om 
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ekonomiskt våld. Det framgår exempelvis en önskan om utveckling och vidare 

återkommande utbildningar kring ämnet för att hålla de anställda uppdaterade.  

 

Jag tycker väl bara att vi måste typ lära oss mer, och bli bättre på att ställa… lära oss mer 

om ekonomiskt våld och lära sig att ställa frågorna bättre och att ställa de mer ofta. Och 

typ att reagera på så här jättelånga sjukskrivningar, där personen, liksom mannen är helt 

okej, men kvinnan har varit deprimerad i 10 år. Det är ju inte normalt. (Handläggare 5). 

 

Handläggare 5 beskriver hur de professionella behöver lära sig mer om ekonomiskt våld 

och hur bemötandet bör ske gentemot en våldsutsatt kvinna, samt att fylla 

kunskapsluckor gällande indikationer på ekonomiskt våld. Här beskrivs återigen hur 

handläggare ges ökad makt genom ökad kunskap, med utgångspunkt i att kunskap ger 

makt (Hörnqvist, 1996, s. 153). Det framstod tydligt att de professionella har nära 

mellan begreppen kunskap och handlingsutrymme utifrån att reflektera över sitt eget 

handlingsutrymme som beroende av kunskap. Handläggare 1 svarar på frågan om 

handlingsutrymme (se intervjuguide):  

 

Sen är det ju varje enskild socialsekreterare som måste ansvara att ha kunskap och kunna 

identifiera så, för det…Det är ju olika, det är verkligen olika med den kompetensen så, 

men det strukturellt och organisatoriskt finns det riktlinjer, och hur vi ska göra så. 

 

Detta kan tolkas som att kunskap och handlingsutrymme är sammanlänkade i det att 

kunskapen ger möjligheter att identifiera det ekonomiska våldets förekomst, vilket är en 

förutsättning för att agera. Då makt är dynamisk och styrkeförhållanden kan ändras (Nilsson s. 

87) finns möjligheter att jämna ut och omvända rådande styrkeförhållanden. Budskapet 

framgår vara att ett agerande skulle syfta till att jämna ut den asymmetriska maktbalansen. Att 

tillföra den svagare sidan resurser av relevans skulle minska diskrepansen som föreligger 

gällande agens, och därmed minskar den starkes övertag. Det finns medel att förändra 

maktbalansen, och kunskap är ett sådant medel (Nilsson, 2008 s. 85). Kunskap som medel 

finns att tillgå för båda sidor, vilket gör att det även kan användas för att utöka den obalans 

som redan föreligger.  

 

Vad som har efterfrågats från de tidigare utsatta kvinnornas perspektiv är en förståelse 

för deras situation. Maria berättar: “det måste finnas nån form av mer kunskap där man 
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kan känna sig trygg eller som jag behövde, bara kunna luta mitt huvud på någons axel.”. 

Denna förståelse skulle också behövas omsättas i praktiken enligt dessa tidigare 

våldsutsatta kvinnors upplevelse. Då kunskap och makt är enligt Foucault 

ofrånkomligen sammanlänkade (Nilsson, 2008, s. 84) vävs här även handlingsutrymme 

in i helhetsbilden. Detta visar på en sammantagen uppfattning om att kunskap borgar för 

utrymme att agera, då handläggaren använder sin kunskap till att leta tecken, ge 

information, kontakta samarbetspartners och bidra till att stärka den utsattes resurser. 

Eva berättar om sina önskemål från myndigheternas sida: “Jag skulle vilja ha lite mer 

kunskap, som jag sa, bättre, mer erfarenhet och mera kunskap och ja, lite mer kött på 

benen helt enkelt.”. Här i citatet ovan ser vi att det tydligt råder, vilket berörts tidigare i 

studien, önskemål om utökade kunskaper. Detta anser vi att studien visar på att det finns 

en tilltro på att utökade kunskaper skulle kunna borga för mer trygghet för den utsatta 

personen. Tilltron på vad som med kunskapens medel anses kunna åstadkommas är 

således stor.  

 

Tvärprofessionellt samarbete  

Detta avsnitt redogör för den empiri vi funnit gällande organisatoriska frågor utifrån 

respektive perspektiv. Avsnittet berör organisering och strukturer och de båda perspektivens 

upplevelse av dessa, samt önskan om utveckling vad gäller samverkan och ansvarsfördelning i 

relation till ekonomiskt våld. Det framgår finnas en viss diskrepans i själva uppfattningen om 

vem ansvaret faller på. Det gäller både ansvaret att besitta kunskap om det ekonomiska våldet 

som professionell, samt ansvaret för kontakterna mellan den våldsutsatta kvinnan och 

myndigheter, liksom andra aktörer. Detta har vidare sorterats in i undertemana; Vems är 

ansvaret? och samverkan.  

 

Vems är ansvaret?  

Som nämnts föreligger diskrepans mellan handläggare i var ansvaret för att hantera 

problematiken kring det ekonomiska våldet ligger, särskilt ansvaret för att skaffa och 

förmedla kunskapen. Handläggare 1 beskriver följande: “Det är den enskildes ansvar i sitt 

jobb att ta reda på saker och veta hur man ska göra. .[...]”. Samma handläggare lyfter kunskap 

som ett medel att utvidga det egna handlingsutrymmet, vilket kan innebära en möjlighet att 

bevilja dyrare omkostnader än i normalfallet om personen är våldsutsatt. Handläggare 1 säger: 

“det kan till exempel vara att man beviljar mer. Kanske beslutar att personen får ha ett dyrare 
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boende, än vad man generellt sett skulle göra i ett normalfall där man inte är våldsutsatt.”. För 

att denna åtgärd ska tillämpas krävs kännedom. Det ligger i de professionellas ansvar att ha 

kunskap om möjligheterna. Enligt Foucaults teorier om styrkeförhållanden samverkar 

kunskap och styrkeförhållanden i ett “ömsesidigt, mycket nära och mycket långtgående 

förhållande” (Hörnqvist 1996, s. 153). Teorin gör gällande att kunskap förstärker befintlig 

styrkerelation (ibid.). Detta kan tolkas som en bekräftelse på vad som återkommer hos 

intervjupersonerna, nämligen att den efterfrågade kunskapen skulle fylla en funktion: att 

kunskap ger handlingsutrymme.  

 

Andra beskriver hur enheten har “specifika våldsombud” (handläggare 1, 4 och 5) som tar 

ansvar för våldsärenden. Ytterligare handläggare önskar “ett ökat organisatoriskt stöd” i 

frågan exempelvis i form av “utbildningar om ekonomiskt våld” som arbetsgruppen får ta del 

av (handläggare 3). Handläggare 1 beskriver att det är varje enskild handläggares eget ansvar 

att ha kunskap:  

 

Sen är det ju varje enskild socialsekreterare som måste ansvara att ha kunskap och kunna 

identifiera så, för det…Det är ju olika, det är verkligen olika med den kompetensen så, men 

det strukturellt och organisatoriskt finns det riktlinjer, och hur vi ska göra så. 

 

En handläggare beskriver specifikt önskan om mer stöd kring att fråga om ekonomiskt våld i 

och med svårigheten att som handläggare prata om våldet med klienten. Handläggare 3 säger: 

“För det kan vara svårt ibland, som handläggare att veta hur man talar om vissa saker, så det 

är väl det jag kanske önskar mer.” Kunskap enligt Foucaults teorier kan ge en fördel och 

övertag i den existerande styrkerelationen (Hörnqvist 1996, s. 158 f). Handläggarens önskan 

om kunskap visar i vår analys en outtalad men tydlig tilltro till att kunskapen, “att veta”, 

skulle öka handlingsmöjligheterna. Handlingsutrymmet bygger på lagstiftning och på 

tolkningen av dessa lagar som de professionella gör i sitt handläggande av ärenden (Svensson 

et al., 2008, s. 18, 25). Tolkningen av lagen och handlingsutrymmet influeras av 

handläggarens moral (Ponnert & Svensson, 2019, s. 102). Utifrån detta kan konstateras att det 

läggs ett ansvar på den professionella men också en underförstådd förväntan av underförstådd 

“korrekt” moral.  
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Ytterligare en handläggare beskriver hur det finns gott om kunskap och riktlinjer och hur 

enheten har specifika våldsombud med rätt kompetens. Handläggare 1 berättar: “Vi har 

våldsombud som tar våldsärenden och de ska ju kunna det här och då har ju de även kontakter 

med andra yrkesverksamma som arbetar specifikt med våldsfrågor.” Samma handläggare tar 

också upp relevansen av att vara medveten om att fortsätta fråga:  

 

Och att vi fortsätter att fråga om våld löpande tänker jag, är ju en grej som jag och andra 

våldsombud har lyft för verksamheten, att det är viktigt att man kan inte fråga om våld 

vid ett första utredningssamtal och sen tänka då är det avklarat, då är det for life, att 

personen inte kommer bli våldsutsatt heller. 

 

Att ekonomi som maktmedel används även efter att relationen är avslutad är något som 

framgår av kvinnornas berättelser.  I de fall där det finns gemensamma ekonomiska 

förpliktelser gällande lån, eller i de fall kvinnans ekonomi är i behov av bidrag finns sätt att 

via myndigheters arenor försvåra den utsattas situation ytterligare. Detta lyfts särskilt av de 

tidigare våldsutsatta kvinnorna, men berörs även av de professionella. Eva beskriver det som 

följande: “Lurar en att man ska få underhåll för sina barn och så kommer inte det nånting och 

så får man fråga gång på gång, ‘Vad händer. Skulle inte du sätta in pengar’.“ Karin å sin sida 

beskriver den problematik hon utsätts för:  

 

Det här med en annan form av ekonomiskt våld jag blir utsatt för det är att jag blir stämd. 

Om vårdnaden och umgänge. [...] Jag har lite ångest när jag kommer hem varje dag att 

det ska ligga brev. [...] ångest att öppna dörren varje dag när jag kommer hem, att det ska 

ligga från tingsrätten.  

 

Att närvara på möten med myndigheter med juridiska ombud sker på dagtid. Detta gör att 

kvinnorna måste ta ledigt från sina arbeten och får förlorad arbetsinkomst, samt att ledigheter 

orsakar dålig stämning bland kolleger och oro hos kvinnan för kostnader samt psykisk 

påfrestning. Eva beskriver sin situation på arbetsplatsen: “chefen blir irriterad”, “det blir dålig 

stämning”. Den påtvingade frånvaron från arbetsplatsen får även ekonomiska konsekvenser 

för Eva: “Det blir bortfall, det minskar ekonomin och då blir det ... ja, alla räkningar, det 

ligger på hög sen till slut.” I dessa situationer tydliggörs hur myndigheter och rättssystem, 

vilka har en reell makt i samhället, används för att skapa otrygghet genom ovisshet för 

kvinnan i hennes livssituation. Foucault beskriver makt som avhängig en relation eller ett 
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sammanhang, att makt aldrig står ensam utan endast existerar i kontext (Deleuze, 1995, s. 

109). Vi kan se att kontexten här utgörs av ekonomiska resurser; att mannen har möjlighet att 

använda sin starkare ekonomi som maktmedel, för att genom ovisshet för sin egen ekonomi 

skapa otrygghet för kvinnan i hennes livssituation. Men kontexten kan också ses som 

myndigheterna som arena för fortsatt ekonomiskt våld. Genom att förhindra att myndigheter 

kan användas som hjälpmedel för fortsatt våldsutövning, kan mot bakgrund av att makten är 

avhängig en relation eller ett sammanhang konstateras att den våldsutövande mannen då inte 

längre har makt, vilket då bidrar till kvinnans frigörelse från denna maktrelation.  

 

Analysen visar en tilltro till systemet. En kvinna, Anna, säger: “Alltså man ska nog gå till 

myndighet så fort man känner av att nånting inte stämmer.” Det visar att det finns hopp om 

hjälp, vilket kan tolkas som att det finns en tro på systemet och att samhället besitter resurser 

att ge stöd och även innehar åtgärder för att motverka utsatthet, liksom har ansvar för 

våldsutsatta. En slutsats som kan dras av detta är att förfogandet över resurser är en 

maktposition som kan komma den enskilda människan till godo. Det faktum att specifika 

våldsombud existerar tolkas som ett uttryck för tilltron på kunskap. Foucaults teorier om 

kunskap som maktmedel (Nilsson, 2008, s. 84 ff) går i linje med denna instans existens. Detta 

förtydligar även vad som uttrycks inom båda perspektiven; att det finns en syn på kunskap 

som maktmedel att hantera specifik utsatthet. Här kan det finnas en risk; nämligen att tron på 

kunskap och det faktum att det finns expertis att tillgå gör att individer utsatta för ekonomiskt 

våld hänvisas hit. Därmed bryts den allians som uppstått mellan klienten och den nuvarande 

handläggaren. Om alliansen är långvarig och väl inarbetat kan det i sig medföra en styrka för 

klienten, vilken är synd att bryta. Då tillit och trygghet ofta är av hög relevans inom socialt 

arbete är detta en hänsyn som bör ges (Skau, 1992, s. 120). Handläggare 6 berättar om värdet i 

trygghet: “[…] kan jobba med utredningen på ett annat besök för att det ska bli tryggare och 

personen ska kunna berätta lite mer …”. Här beskrivs trygghet som en förutsättning för att 

personen alls ska kunna berätta om sin situation.  

 

Samverkan  

Inom gruppen som verkar professionellt såväl som inom gruppen av tidigare utsatta lyfts 

reflektioner kring och önskemål om samverkan. Handläggare 2 säger: “Om vi tänker på 

samverkan. Vi kan ju våran del. Men, sen behövs det så mycket mer. Man kan väl säga att vi 

samverkar jättegärna med andra verksamheter.” Här kan vi se att samverkan förmodas ha en 
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positiv effekt på det sociala arbetet med tidigare våldsutsatta. Handläggare 1 ser samverkan 

som sitt ansvar: “Då är det mitt ansvar att samverka med vården, andra myndigheter och så 

för att hjälpa personen [...]”. Önskemål gällande samverkan som nämns är en kommunal 

stödverksamhet som arbetar specifikt med våld i nära relationer, Försäkringskassan, polis, 

Skatteverket, kronofogden, banker och även rättsväsendet. Maria berättar hur brister i 

samverkan har upplevts: 

 

Men det liksom fick gå till varje instans så fick jag ta ut det där, och så pratade jag med 

socialtjänsten ‘ja men vi behöver det här från Försäkringskassan’ men då lägger jag på 

där och så ringer jag försäkringskassa och sen Försäkringskassan, ‘och nej då var inte det 

tillräckligt’ för då måste min läkare skriva så här för att Försäkringskassan[...] Nää, de har 

inte samverkat alls, över huvud taget. [...] Och de kommer jag ihåg när jag var 

fritidspolitiker, vi i nämnderna och kommunerna försökte samverka över arbete och 

integration, vuxenutbildning, integration. Här blev det så himla tydligt med att här fanns 

ingenting alls.  

 

I stället hade Maria önskat en myndighetsperson som kunnat fungera som samordnare i alla 

myndighetskontakter. Maria säger:  

 

[...] man skulle haft en person som…och det kanske är från socialtjänsten, som kan vara 

den här samordnings personen och få fullmakt typ som man gör med god man; pratar 

med försäkringskassan, pratar med kronofogden, hjälpa till, det här och peppa med att ‘ja 

men det är bra att du öppnar dina brev ändå fast du inte har pengar, du kanske ska vara 

sjukskriven två månader så att du kan ringa på dina räkningar’ och förklara läget eller 

göra en lista, sammanställa alla dina skulder, man förhandlar med dem, man tar 

kommunen till hjälp, de är skuldsanerare, alltså man har en samordningsperson i 

alltihopa.   

 

I Marias berättelse finns ett missnöje att utläsa i hur hon upplever kompetensen från 

handläggare. Maria berättar vidare om sin upplevelse: “hur banker och polis och 

Försäkringskassan till exempel med sjukskrivning har bemött mig, det är total katastrof och 

jag har aldrig varit så arg på samhället som jag var efter det där, när jag verkligen behövde 

hjälp.” 

Trots den ilska som Maria uttrycker finns i hennes önskemål en tro på kunskapen som 

räddare. Att ha tillgång till en person liknande den Maria beskriver, med en samordnande 
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funktion vilken besitter en helhetsbild, visar på att där förväntas underförstått kompetens ingå. 

Den samordnande rollen förväntas outtalat besitta kunskap om samhällets instanser och hur 

det på bästa vis går att navigera dem emellan. Det faktum att efter den upplevelse av ilska 

Maria upplevde angående hur hennes situation hanterades ändå finns en fortsatt tilltro på 

samhällets funktion som skyddsnät, om än med vissa korrigeringar, visar hur befäst tron på 

kunskap som verktyg är. Om samlad kunskap tillkom i form av en samverkansperson skulle 

det förbättra de utsattas möjligheter till återhämtning och återgång till sin vardag. Vi kan även 

i Marias berättelse se en önskan om samverkan. Från båda perspektiven finns en tilltro på att 

samverkan skulle bidra med positiva effekter för den utsatta personen. Handläggare 5 berättar: 

“Man behöver hjälp med att få alla bidrag man behöver, från Försäkringskassan kanske och få 

hjälp med att alla myndigheter fungerar att skatteverket inte tjafsar med adresser och sånt, för 

barnen, så att man får sina bidrag.”. Även Karin berättar om sin situation:  

 

Det borde finnas samhällsinsatser som är specifikt riktade till kvinnor, nu säger jag kvinnor för 

det är kvinnor som blir utsatta i majoriteten av gångerna av det här, och hamnar i en rävsax när 

de har barn med sina förövare, men att det borde finnas … nåt specifikt undantag kring lagar 

regler för de här personerna som hamnar i väldigt grovt ekonomiskt våld där de har blivit 

utnyttjade. [...] Kanske lättare till skuldsanering, inte lika höga krav på skuldsanering, kanske 

kortare period på skuldsanering och såna saker. Kanske lite mer förståelse av myndigheter 

generellt i bemötande och så, det här med boende har du skulder så får du inte boende alltså 

såna saker. Jag vet att det finns såna insatser men kraven är fortfarande för höga. 

 

Att samverka och bilda ett skydd bestående av flera lager av instanser som samarbetar skulle 

stärka kvinnans position, på så vis att samtliga inblandade skulle ha en helhetsbild av 

problematiken och en samsyn gällande insatser och planering. Styrkerelationen, vilken är 

fluid (Hörnqvist, 1996, s. 30) mellan den utsatta och förövaren skulle omvandlas i sin 

dynamik.  

 

Medvetenhet på olika arenor  

I det här avsnittet följer resultat och analys vad gäller temat medvetenhet på olika arenor. 

Detta tema synliggör den maktobalans som förekommer i relationen mellan den tidigare 

utsatta kvinnan och hennes kontakt med myndigheter. Följande underteman, vilka vi valt att 
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sortera materialet och analysen i för vidare reflektion, utgörs av: våga fråga om ekonomiskt 

våld, vikten av arbetsalliansen och kontroll som maktmedel och hjälpmedel.  

 

Våga fråga om ekonomiskt våld 

Något nästan alla intervjupersoner berör är vikten av att fråga om ekonomi och ekonomiskt 

våld. Både som privatperson och myndighetsperson. Handläggare 2 säger: “Man ska våga 

fråga ‘hur mår din ekonomi?’.”. Även övriga handläggare tar upp vikten av att fråga, och att 

fråga rätt sak vid lämpligt tillfälle. Att väcka en medvetenhet upplevs kunna bidra till att få 

stöd eller insikter om hur en ser på sin ekonomi och vilka som har tillgång till den.  

 

Gör man en budget där man ser att det stämmer inte det här och där man kan se är att ja 

men varför…hur kommer det sig att du får betala…eller hur kommer det sig att det är 

dina pengar som ska gå till bara hyran. ‘Hur har ni tänkt där?’ att man kommer in på det 

här hela tiden då. [...] Men sen då att många aktörer i samhället också lyssnar om 

ekonomin. Man kanske inte har ekonomiskt våld, mår dåligt på annat sätt. Alltså att man 

har en psykolog, man har en psykisk ohälsa och man får hjälp, men i det här har man 

aldrig pratat om ekonomin. [...] Man tänker inte på att det hör ihop som professionell, om 

jag sitter som kurator kanske nånstans, att jag också där vågar, att alla i samhället vågar 

prata om pengar, inte bara vi som är professionella och jobbar med ekonomi, utan att 

även alla i samhället vågar pratar. (Handläggare 2) 

 

Att fråga om ekonomiskt våld på andra ställen än där ekonomi är det självklara samtalsämnet 

lyfts i ovanstående citat. Flera av intervjupersonerna lyfter även internalisering och vikten av 

att luckra upp denna världsbild som den våldsutsatta kvinnan anammat av våldsutövaren. 

Internaliseringen av våldet upplevs ha en stor roll i arbetet med den våldsutsatta. Därför 

upplevs det viktigt att handläggaren har kunskaper om vad och hur man frågar om våldet. 

Denna internalisering framgår som något närvarande av både handläggare och tidigare utsatta 

kvinnor, där det beskrivs hur våldet har normaliserats för kvinnan. Handläggare 1 berättar:  

 

När man är våldsutsatt har man något som heter internalisering, och det menas att man 

har anammat sin förövarens verklighetsbild och verklighetsuppfattning om hur livet och 

världen ser ut. Och det kan ju påverka vad man känner att man har för behov av stöd. 

Men desto mer man kommer bort från sin förövare desto mer får man sin egna världsbild 
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och världsuppfattning och då kommer behoven att börja se annorlunda ut, för att i början 

kanske man anpassar sig fortfarande efter sin förövare.   

 

 

 

Handläggare 2 berättar från sitt perspektiv:  

 

Man kanske nästan inte förstår det heller, vad man varit med om. Så det krävs ju att man 

inte är för snabb alla gånger utan att man faktiskt frågar och frågar och tillslut kanske 

man vågar tala om hur det verkligen var eller kan redogöra för hur man har fått de här 

skulderna. 

 

Maria synliggör denna internalisering då hon berättar om sitt möte och kontakt med 

myndigheter: “Jag var en väldig duktig skådespelare, jag blev ju så sjuk så jag trodde på den 

här mannen och trodde på att min familj bara ville förstöra ett väl fungerande 

förhållande[...]”. Som tidigare nämnt är makten är fluid, vilket innebär att styrkeförhållanden 

inte är statiska utan förändras, förflyttas och ständigt är i rörelse (Nilsson, 2008, s.85ff). Att 

ha kunskap om denna internalisering och genom att fråga om våldet samt låta det ta tid, kan ur 

detta antagande tolkas som att handläggaren har möjlighet att ändra styrkeförhållandena. 

Detta görs vidare genom att ge kvinnor makt i form av kunskap och stöd.  

 

Vikten av arbetsallians 

Att bygga tilliten i relationen mellan den våldsutsatta kvinnan och handläggaren 

framkom vara av ytterst vikt för att kvinnan ska kunna berätta om våldet och vidare 

kunna få den hjälp som behövs. Handläggare 3 beskriver sitt arbetssätt kring frågan:  

 

Och bygger upp nån form av förtroende. Jag kanske inte liksom nämner våld och sånt vid 

första besöket, utan det kanske handlar om istället att prata planering, just för att få ett 

förtroende och sen vid ett senare besök lyfta frågan. Och då inte lyfta den direkt och fråga 

‘blir du utsatt?’ utan mer fråga runt omkring ‘hur ser fördelningen ut mellan er?’ och 

‘vem handlar mat?’, ‘hur mycket utrymme har du?’ och så. 
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Att bygga upp ett förtroende och inte fråga om våld direkt beskrivs som viktigt av flera 

handläggare. Svårigheten att “få ut något” (handläggare 5) lyfts som en utmaning och 

något handläggaren måste försöka kringgå genom att “vissa saker får ta tid” 

(handläggare 2) och som i citatet ovan av handläggare 3 genom att bygga ett förtroende.  

Handläggare 5 säger vidare: “Den måste ju känna till lite mig för den ska vilja berätta 

om hur det ligger till och det är väl kanske det man får jobba på. Tilliten. [...]”. Rätten 

till hjälp kräver utredning innan hjälpen kan ges (Svensson et al., 2008, s. 23). Denna 

process utgörs av en form av kontroll och godkännande av den utsattes utsatthet (ibid.) 

Inför denna bedömning ges handläggare företräde att tolka klientens situation och behov 

(Svensson et al., 2008, s. 206). Det kan därför anses viktigt att de professionella får all 

information som krävs för att möjliggöra en rättvis bedömning. Att skapa trygghet i 

relationen och i övrigt en god arbetsallians krävs för att de svåra delarna i den enskildes 

situation ska komma fram, vilket också är det rätten till stöd beviljas efter (Ponnert & 

Svensson, 2019, s. 131 ff). Engdahl och Larsson (2011, s. 112) konstaterar att den utsatte 

kan brista i styrka eller förmåga att ta tillvara sina egna intressen, något som uppstår 

delvis till följd av ojämlika styrkeförhållanden som konstrueras och upprätthålls genom 

barriärbyggen. Att ha möjlighet och medel att skapa barriärer anses vara en maktaspekt 

(ibid.). 

Styrkeförhållanden kan ses som relevanta på grund av sin ofrånkomlighet i socialt 

arbete, då arbetet bygger på komplexa relationer mellan makt och hjälp (ibid.). Vikten 

av arbetsalliansen och vikten av att fråga och informera om ekonomiskt våld visar sig 

återigen grundläggande för att kunna tillgodose kvinnans intressen. Skau (2007, s.45) 

beskriver att det är de professionellas uppgift att förstärka eller försvaga denna process i 

styrkeförhållandet mellan hen och sin klient. Av detta kan konstateras att det bör ligga 

inom den professionellas kompetens att kunna bilda denna relation, i syfte att identifiera 

och arbeta med det ekonomiska våldet.  

 

Vidare betonas att det ekonomiska våldet är ett tabubelagt ämne av båda perspektiv. 

Handläggare 2 säger: “Ja, och det kan ju också vara svårt att identifiera sig själv som tidigare 

utsatt ‘hej, jag är tidigare utsatt för våld’ det kan vara svårt att identifiera sig med.” Maria 

säger:   

 

Definitivt kunskap, sen också att det är så tabubelagt att prata om sol- och vårare att man 

har blivit bedragen och så kände ju jag från början, när jag var i allt det här, du vet jag tog 
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det första lånet till honom och det var 300 000 [...] och då ska jag säga att jag innan var 

jag en skötsam person, jag fick aldrig inkassofakturor, jag fick sällan påminnelser, jag 

hade fondsparningar, jag var ensamstående mamma och hade alltid sparade pengar [...] 

 

Det upplevs som ett känsligt ämne som lätt kan bidra till känslor av skuld och skam. 

Normalitet framställs eftersträvansvärt och människor vill därför framstå som “icke 

avvikande” (Nilsson, 2008, s. 84). Därav finns ett mål att genom självkontroll ses som 

funktionell och duglig (ibid., s. 90). Engdahl och Larsson (2011, s. 112), kallar detta 

“maktens fjärde ansikte”. Herz och Johansson (2019, s. 38) kallar detta självstämpling. 

Utsatthet kan vidare medföra ett stigma, var en blir avvikande, vilket kan skapa känslor 

av skam (Branigan 2004 s. 22). Att det kan vara svårt att identifiera sig som utsatt 

upplevs försvåra hjälpsökningsprocessen av de intervjuade och ställer ett ökat krav på 

handläggarens kompetens att bemöta klienten. Det föreligger dessutom en naturlig 

asymmetrisk maktrelation mellan den professionella och dennes klient, vilket grundas i 

handläggarens yrkesroll som beslutsfattare (Svensson et al., 2008, s. 17). I denna roll 

ingår förfogande över resurser och utifrån handläggares bedömning av klientens 

situation beviljar eller avslår hen insatser gentemot klienten (ibid.) Enligt Foucaults teori 

om makt är kunskap ett maktmedel (Nilsson, 2008, s. 84). Detta går att utläsa ur citat i 

detta avsnitt, då det synliggörs en gemensam grund i önskan att öka empowerment 

genom att tillföra kunskap till utsatta. Detta skulle då leda till att den utsatta personen 

kan se möjligheter att hantera sin situation. Men också att kunskap hos de professionella 

beskrivs vara en förutsättning för utökat handlingsutrymme, vilket också är ett 

maktutövande. För att de professionella ska kunna förmedla detta krävs att de besitter 

denna kunskap, vilket också innebär en förståelse för att det krävs en god relation med 

klienten för att luckra upp denna internalisering och känsla av skam och skuld. 

Kontroll som maktmedel och hjälpmedel 

Kontrollen i form av exempelvis kontoutdrag framgår vara ett bra verktyg för att identifiera 

ekonomiskt våld enligt flera handläggare. Handläggare 3 säger: “Till exempel så kan ju 

ekonomiskt våld ge uttryck eller vi kan få en indikation om det genom att ta in kontoutdrag.” 

Handläggare 1 förklarar: “det kan ju vara att personen inte har tillgång till sitt egna konto, att 

den får pengar men pengar försvinner till ett annat konto snabbt efter.“. Att begära in 

kontoutdrag går i linje med övrigt arbete inom ekonomiskt bistånd och är på så vis en åtgärd 

som inte är specifik för våldsmisstankar. Handläggare 3 fortsätter: “man kan säga att man gör 
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en kontroll gällande rätten till bistånd, i stället för att säga att man gör en kontroll för att jag 

tänker att ‘du far illa ut’, så att jag skulle nog säga att det är den bästa.”. Denna form av 

kontroll upplevs alltså kunna vara användbar för att säkerställa att kvinnan inte fortsätt blir 

våldsutsatt.  

 

Även förvaltarskap uppkom i intervju med både de professionella och tidigare utsatt kvinna. 

Handläggare 1 säger: “då finns det alltid möjlighet att ansöka om förvaltarskap. För de kan ju 

kliva in när någon blir utsatt ekonomiskt av nån. För att klienten saknar egen förmåga till att 

förhindra det.”. Förvaltarskap upplevs här alltså också som ett verktyg mot det ekonomiska 

våldet, trots att det är ett utövande av kontroll. Foucaults styrketeorier med utgångspunkt från 

samhällelig position innebär att de professionella besitter befogenhet att utöva viss form av 

kontroll över individen (Hörnqvist, 1996, s. 52). Detta synliggörs här genom att handläggaren 

genom sin makt, inom sitt givna handlingsutrymme, har behörighet att be om eller begära in 

den hjälpsökandes kontoutdrag som underlag för det beslut som kommer fattas. En svårighet 

kan vara förmågan att balansera denna kontroll i relation till hjälpen (Svensson et al., 2008, s. 

23). Tolkningen av lagen och handlingsutrymmet påverkas vidare av den enskilde 

handläggarens moral (Ponnert & Svensson, 2019, s. 102). Makten att hjälpa är fortfarande en 

maktposition (Deleuze, 1995, s. 110), och som alla maktpositioner krävs här ett delikat 

handlag för att inte orsaka skada.  

 

6. Diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka det upplevda handlingsutrymmet hos handläggare i 

relation till kvinnors utsatthet för ekonomiskt våld. Studien har även syftat till att analysera 

perspektiven på denna upplevelse och den egna upplevelsen hos tidigare våldsutsatta kvinnor 

vad gäller de professionellas handlingsutrymme och stöd. För att uppnå detta syfte 

formulerades tre frågeställningar:  

• Hur upplever de professionella sitt handlingsutrymme gällande det ekonomiska våldet 

vid interaktion och i arbete med den ekonomiskt våldsutsatta kvinnan?  

• Hur upplever den utsatta kvinnan sina möjligheter till hjälp och stöd gällande det 

ekonomiska våldet?  

• Vilka likheter och skillnader kan identifieras sätt utifrån de två perspektiven?  
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Dessa frågeställningar har besvarats genom en presentation av den data vi samlat in genom 

kvalitativa intervjuer samt analysen av denna i relation till Foucaults maktperspektiv. Vidare 

följer en summering av det centrala ur studiens resultat och analys, vilket sedan ställs i 

relation till tidigare forskning och val av teori, liksom metodval för studien. Slutligen följer ett 

avsnitt om implikationer för forskning och praktik.   

Summering  

Sammantaget visar vårt resultat att de handläggare vi intervjuat upplever sitt 

handlingsutrymme som tillräckligt i sin utsträckning. I mötet och arbetet med ekonomiskt 

våldsutsatta kvinnor anser inte dessa handläggare sig behöva fler befogenheter. De beskriver 

de medel de har att ta till vara för att identifiera och åtgärda ekonomiskt våld i form av 

kontroll av kvinnans ekonomi och samverkan med andra myndigheter. Däremot önskas av 

handläggare en ökad kunskap om ekonomiskt våld på deras arbetsplats och inom andra 

instanser i samhället, såsom i skolan och vården samt andra myndigheter. Upplevelsen om var 

ansvaret bör ligga för denna förmedling av kunskap finner sig dock olika mellan 

handläggarna. Medan vissa anser det vara den enskilde handläggarens ansvar att utbilda sig 

för att kunna hantera ärenden av detta slag, menar vissa att det behövs ett organisatoriskt stöd. 

Det senare särskilt i form av kontinuerliga utbildningar för handläggarna. Även kunskap om 

gränsdragning önskas. Detta gäller för de professionella i relation till klienten i det 

professionella mötet, samt att informera klienten om gränsdragning i relation till förövaren. 

Denna önskan handlar även om att förmedla vad som är okej och inte okej i relation till 

ekonomi, relationer och ekonomiskt våld i allmänhet, gärna redan i tidig ålder genom skolan.  

 

Liknande upplevelser finnes i de tidigare utsatta kvinnornas grupp, som också betonar vikten 

av en ökad kunskap, både till att bli mer omfattande och mer tillgänglig. För de tidigare 

utsatta kvinnornas räkning kan vi se att önskemål om kunskap efterfrågas för de 

professionella och även en förståelse för de konsekvenser det ekonomiska våldet medför på 

individ- och samhällsnivå. Av de tidigare utsatta kvinnorna tydliggörs en upplevelse av att 

myndigheter är begränsade av riktlinjer i sina befogenheter, trots att myndighetspersoner 

engageras av kvinnans situation och vill hjälpa till. Önskan om en person som kan samordna 

de många kontakter kvinnan tvingas ha med andra myndigheter, vården och andra aktörer 

framgår. Detta mot bakgrund av en upplevelse av en bristfällig samverkan mellan 

myndigheter och andra myndigheter och aktörer, samt vården. Trots detta uppmanar flera 
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kvinnor till att det är myndigheter en ska vända sig till om en är våldsutsatt. Det finns 

generellt en tilltro till myndigheternas förmåga att hjälpa till. Detta går i linje med det som 

framgår av de professionella i denna studie, som förmedlar ett hopp för de kvinnor som är 

våldsutsatta. Handläggare beskriver en möjlighet till hjälp och stöd i flera former var kontroll 

används som medel för identifikation och samverkan som medel för förändring av kvinnans 

situation. Arbetsalliansen upplevs som grundläggande för denna process av hjälp och stöd, 

något som samstämmigt uttrycks hos båda perspektiv. Kunskap om det ekonomiska våldet 

betonas samtidigt som viktigt för arbetsalliansens uppbyggnad. En återkommande upplevelse 

angående denna arbetsallians är att kunskap om ekonomiskt våld, dess uttryck och 

konsekvenser, liksom hur man pratar och frågar om våldet är centralt. Här framgår det av de 

intervjuade att det finns utrymme för utveckling gällande att tolka behov, ställa rätt frågor på 

rätt sätt och att bedriva tvärprofessionellt arbete för att ge rätt hjälp på rätt sätt. Vi kan se en 

samstämmighet från de båda grupperna gällande önskemål om kunskap och vikten av 

samarbete över professionsgränser, samt vikten av förståelse på fler arenor för de följder som 

det ekonomiska våldet medför för den drabbade individen.  

 

 

Relation mellan resultat/analys och tidigare forskning  

I avsnittet diskuteras resultat och analys av denna studie i relation till tidigare forskning, 

vilken presenterats i tidigare kapitel. Diskussionen visar på både likheter och olikheter med 

resultat från tidigare forskning. I linje med tidigare forskning (exempelvis Eriksson & 

Ulmestig, 2017, s.1633) har vår studie visat att det ekonomiska våldet sällan kommer ensamt, 

utan ofta tenderar att ske tillsammans med annat våld och att dessa förstärker varandra. Vi har 

berättelser från de professionella såväl som från tidigare utsatta om att våld i nära relation tar 

uttryck i många former, likaså gör det ekonomiska våldet. Att ekonomiskt våld konstrueras av 

handlingar med syfte att styra och kontrollera kvinnans möjlighet att införskaffa, använda och 

bibehålla ekonomiska resurser (Adams et al., 2008, s. 564), konfirmeras av vår studie, var de 

intervjuade från båda perspektiv lyfter detta samstämmigt och återkommande. Vidare utgörs 

Anithas (2019, s. 1855) uppdelning av ekonomiskt våld av ekonomisk kontroll, ekonomiskt 

utnyttjande och ekonomiskt sabotage, vilket tillsammans utgör en struktur av det ekonomiska 

våldet som även lyfts av intervjupersonerna i vår studie. Intervjupersoner har upplevt det ena 
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mer än det andra i olika grad, ändå är det dessa tre former som sätts i fokus för mönstret av 

ekonomiskt våld.  

Vidare lyfts i linje med tidigare forskning processvåldet som ett fortsatt ekonomiskt våld och 

som en efterverkan av våldet. Klienten befinner sig i en utsatthet i relation till sin tidigare 

förövare som grundas i starka negativa känslor efter tidigare utsatthet, svårigheter följer av 

detta i att hävda sina ekonomiska rättigheter även efter separation, var processvåldet ges 

utrymme (Tegler et al. 2022). Processvåld kan uttrycka sig i att mannen vägrar betala för 

barnet eller hindrar ansökningar om försörjningsstöd, underhållsstöd eller bostadsbidrag, 

exempelvis genom att som tidigare nämnts, inte skriva av sig från adressen (Näsman & 

Fernqvist, 2015, s. 156). Hur andra myndigheter används som arena för ett fortsatt 

ekonomiskt våld är något som lyfts av handläggare även i denna studie. Fortsättningsvis vad 

gäller myndigheternas roll i kvinnans utsatthet framhäver Eriksson och Ulmestig (2017, s. 

1644) att våldsutsatta kvinnor har en upplevelse av fortsatt ekonomiskt våld från 

myndigheters håll. Detta med hänvisning till att myndigheter utövar en liknande form av makt 

genom kontroll som våldsutövaren gjort (ibid.). Eriksson och Ulmestig (2017, s. 1644 ff) 

konstaterar att ekonomiskt våld i den "privata sfären" interagerar oupplösligt med 

myndigheters utövande av ekonomisk kontroll. Detta synliggörs i Socialtjänstens användande 

av kontrollerande åtgärder gentemot kvinnor, exempelvis kontoutdrag (ibid.). Detta går i linje 

med vår studie, som visar att kontroll används som maktmedel och åtgärd inom socialtjänsten. 

Ytterligare en dimension synliggjordes genom vår studie, var kontroll lyfts som hjälpmedel 

och det bästa verktyget för att identifiera och bevisa ekonomiskt våld. Även andra former av 

kontroll beskrivs av handläggare i vår studie vara som mest behjälpliga för att komma åt det 

ekonomiska våldet.  

Vikten av att fråga om ekonomiskt våld och att fråga på rätt sätt lyfts särskilt av de 

professionella i vår studie. Även internaliseringen kvinnan genomgår lyfts i relation till vikten 

av att fråga om våldet av båda perspektiven. Hydén (2002, s. 287) beskriver att det 

förekommer att kvinnor inte vill söka hjälp, då hon i och med hjälpsökandet skulle 

kategoriseras som “misshandlad kvinna”. Samtidigt konstaterar Engdahl och Larsson (2011, s. 

112) att maktens fjärde ansikte har en stark inverkan på hur människor manas att disciplinera 

sig själva till normalitet. Detta går i linje med det vår studie visar angående internalisering då 

kvinnan anpassar sig till det som för henne blivit normalt, vilket är mannens världsbild. Det 

går även i linje med det faktum att ekonomiskt våld av båda perspektiven beskrivs som ett 

tabubelagt ämne som bidrar med känslor av skuld och skam, vilket hindrar dessa kvinnor från 
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att prata om våldet och även att söka hjälp. Skau (2007, s. 47) beskriver vidare hur 

övergången till klient medför identiteten “avvikande” i och med att man blir krävd på 

tillgången till det privata. Även detta går i linje med ovanstående resonemang kring skam och 

skuld. Samtidigt visar vår studie en tilltro till myndigheter och deras förmåga att hjälpa, 

främst från de professionellas håll. De tidigare våldsutsatta kvinnorna har en lägre tilltro till 

följd av dess erfarenheter. Detta kan ställas i relation till vikten av en god arbetsallians. Något 

som också är viktigt enligt tidigare forskning, exempelvis Eriksson och Ulmestig (2016, s. 

567).  

 

Neoliberala förändringar har som tidigare nämnts lett till ett osynliggörande och 

avlegitimerande av att strukturella och institutionella orsaker tillskrivs betydelse för 

ojämlikhet och en faktisk ökning av sociala problem (Jönsson, 2015, s. 360 f). Det 

individuella ansvaret framhävs i stället (ibid.). Av Jönsson (2015, s. 360 f) studie framgår att 

socialarbetare tillskrivs en roll som beskyddar det neoliberala systemet och reproduktionen av 

det, samt att utöva kontroll över medborgarna snarare än den hjälpande hand för utsatta 

människor som de i grunden haft. Även om detta inte är något som benämns efter faktiska 

begrepp i de intervjuer genomförda för denna studie, synliggörs dessa tendenser 

genomgående. Särskilt synliggörs det genom de tidigare våldsutsatta kvinnornas upplevelse i 

och efter sin ekonomiska våldsutsatthet. Det faktum att ansvaret för de mängder av kontakter 

lagts på kvinnorna, visar på denna individualisering och avsägande av ansvar från de 

professionellas håll. Det är av detta önskan om en samordningsperson utkristalliserats. Att 

NPM influerar på kostnad av professionell bedömning och hjälp (Jönsson, 2015, s. 360 f), är 

inte något som direkt nämns i vår studie. NPM tillskrivs inte orsaken till bristfälliga 

hanteringen av ärenden inom socialtjänsten, viket de görs i Jönssons (2015, s. 360 f) studie. 

Detta kan däremot ställas i relation till den kritik som riktas mot det organisatoriska och 

politiska ansvarstagandet för det ekonomiska våldet på alla dess plan, av både de 

professionella och de tidigare utsatta kvinnorna. Detta är samtidigt något som det råder delade 

mening om. Förhoppningsvis är det något som kan leda till ett ifrågasättande och en vilja att 

utveckla nuvarande riktlinjer om gällande arbete med ekonomiskt våld inom socialtjänsten.  

 

NPM upplevs genomsyra arbetet vid socialtjänsten, genom reglering av sättet arbeta utifrån 

frågor om ekonomi, byråkratiska regler och effektivisering (Tham & Lynch, 2021, s. 549 f). 

Att bygga den professionella relationen med klienten är inte något som faller inom prioritet 

till följd av detta (ibid.) Utifrån vår studie kan konstateras att arbetsalliansen är viktig, där 
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särskilt en tät kontakt över en längre period betonas för att den våldsutsatta kvinnan ska 

komma till insikt med det hon blivit utsatt för och våga berätta om det. Därav är ovanstående 

resonemang om NPM problematiskt i relation till dessa resultat. Det uppifrån- och 

nerperspektiv på beslutsfattande som Tham och Lynch (2021, s. 545 f) talar om går i linje 

med det faktum att de tidigare våldsutsatta kvinnorna i vår studie bemötts av handläggare som 

enligt kvinnorna haft en vilja att hjälpa till men saknar verktygen som krävs. Detta till följd av 

begränsningar av lagar och organisatoriska riktlinjer. 

 

Kvinnorna har en önskan om förståelse för sin utsatthet. Åtgärder faller mellan stolarna till 

följd av myndigheters bristande förståelse för merkostnader och svårigheter i 

efterverkningarna av ekonomiskt våld (Näsman & Fernqvist, 2015, s. 157 ff). Näsman och 

Fernqvist menar att det förekommer att myndigheter placerar på kvinnans ansvar att se till att 

mannen sköter sina åtaganden, som exempelvis att avskriva sig från den gemensamma 

adressen vid flytt för att kvinnan ska kunna beviljas ekonomiskt stöd (2015, s. 161). 

 

 

 

Relation resultat/analys och teori  

Att studien lutar sig mot Foucaults teorier om makt (Deleuze, 1990, Hörnqvist 1996, Nilsson, 

2008) har varit givande på så vis att perspektivet skapar möjlighet att studera upplevelsen av 

det ekonomiska våldet som maktverktyg. Hur det ekonomiska våldet används för att utöva 

makt finns återgivet i studien. Att vi i studien använt Foucaults maktperspektiv har även 

möjliggjort ett synliggörande av den asymmetriska maktrelationen mellan den tidigare 

våldsutsatta kvinnan och de yrkesgrupperer hon mött i relation till sin tidigare utsatthet. 

Foucaults teorier om makt är mycket omfattande och innehåller många delar. Vi har begränsat 

denna studie till att endast utgå från en liten del av en stor helhet, vilket förmodligen påverkar 

resultatet. Med större hänsyn tagen till fler aspekter ur Foucaults maktperspektiv kan 

resultatet möjligen bli annorlunda. Foucault menar vidare att de olika delarna som finns i 

maktperspektivet samverkar med varandra, däremot ges inget svar på hur dessa delar ska 

särskiljas från varandra, vilket kan göra delarna svåra att förhålla sig till (Hörnqvist, 1996, s. 

54). Utifrån maktteorin kan vi även förstå samhällsposition som parameter i 

styrkeförhållanden (Hörnqvist 1996, s. 51f) då handläggare i egenskap av myndighetsperson 
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har beslutanderätt gällande att bevilja eller avslå insatser, dock utifrån rådande lagstiftning. 

Det rådande handlingsutrymmet ger dock möjlighet att ta hänsyn till individuell bedömning i 

varje enskilt fall.  

 

Relation resultat/analys och metod  

Studiens utformning i form av kvalitativ metod, genom semistrukturerade intervjuer har 

möjliggjort ett synliggörande av de professionellas såväl som tidigare utsatta kvinnors 

upplevelse av det ekonomiska våldet och myndigheters hantering av det samt önskan om 

förändring. Vad gäller denna studies resultat i relation till den kvalitativa intervjun som 

metod, finns begränsningar. Det är inte möjligt att återge eller sammanställa en fullständigt 

representativ bild av hur ekonomiskt våld upplevs. Det har heller inte varit studiens syfte. 

Överförbarheten och tillförlitlighet av den kunskap vi genererat ges dock tyngd av det faktum 

att vi ges tillgång till individuella upplevelser via deras egna berättelser. Varje människa äger 

sin egen upplevelse och tolkar den utifrån sin egen kontext (Henriksen & Vetlesen 2013 s. 

141 f.) Den får stå oemotsagd, och det studien har syftat till är att på bästa möjliga vis förstå 

upplevelsen, för att sedan tolka och försöka återge denna. Målet har varit att genom en 

hermeneutisk process skapa förståelse, för oss själva och för andra, hur det ekonomiska våldet 

kan upplevas från dessa två perspektiv: de professionellas, de som kan förväntas vara 

samhället yttersta skyddsnät, samt det egna upplevda perspektivet – den tidigare utsatta 

kvinnans perspektiv. Resultatet för studien bygger till stor del på intervjumaterial (se bilaga). 

Då intervjuerna är begränsade till ett visst antal frågor finns det inom rimlighetens gräns att 

värdefull information inte kommer fram. Intervjuns sista fråga, “finns det något mer du vill 

berätta om ekonomiskt våld”, kan omöjligt förväntas fylla hela kunskapsbehovet. Dock anser 

vi att en intervju är givande gällande att lyfta människors upplevelser, till vilket studien syftar. 

I studien har ett perspektiv uteblivit, nämligen förövarens perspektiv. Detta perspektiv har inte 

givits möjlighet till inkludering i den här studien. Resultatet blir en studie utan denna 

pusselbit. Gissningsvis skulle detta tillföra en pusselbit av dignitet i strävan efter förståelse för 

helheten av denna bild. I framtida studier kan denna troligtvis viktiga pusselbit fylla en 

funktion genom att besvara frågor och fylla i eventuella befintliga kunskapsluckor.  



 

51 
 

Utförandet och tolkandet av kvalitativa studier har begränsningar. Asymmetri föreligger 

mellan intervjuaren och intervjupersonen, då intervjuaren bestämmer ämnet såväl som 

frågorna och även besitter monopol gällande tolkning av resultatet ( Kvale & Brinkman 2014 

s. 52).  Resultatet är inte heller tillämpbart på samhällsnivå, och gör heller inga dylika 

anspråk. Däremot har vi för ambition att uppnå en djupare förståelse för de berättelser vi fått 

ta del av, och att detta i sin tur kan leda till ytterligare forskning och förståelse i framtiden. 

Beaktande bör även ges till att de intervjuer som gjorts med de tidigare utsatta kvinnorna har 

skett efter att den upplevda utsattheten har avslutats. Därmed finns en risk att tiden påverkar 

minnesbilden (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 157f). Det finns en rimlighet i antagandet att 

minnesbilden av händelser kommer fortsätta förändras. I det mänskliga mötet förekommer 

dessutom omedvetna distraktioner (Kvale & Brinkman, 2014, s. 128 ff). Även kroppsspråket 

kan påverka samtalet och omedvetet uppmuntra olika riktningar för samtalets utveckling 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 128 ff). 

 

Implikation för forskning och praktik 

Studiens bidrag till fältet är summan av två sammanslagna perspektiv. Mot bakgrund av 

studiens resultat och analys finns ett behov av mer forskning för att stärka och trygga 

våldsutsatta kvinnor, i syfte att förhindra, hantera och reparera de skador som uppstår efter att 

våldet har upphört. Detta för att i framtiden ge bättre prevention och ett mer effektivt 

åtgärdspaket för att förhindra och hantera det ekonomiska våldets efterverkningar. Detta är 

något som framgår av tidigare forskning och resultat av denna studie. Denna prevention och 

dessa åtgärder har av studien framgått vara aktuella på både mikro-, meso- och makronivå. Ett 

utökat skydd för individen tillsammans med ökade åtgärder från samhället skulle dels kunna 

förhindra att ekonomiskt våld uppstår, och även minska skadeverkningarna när det faktiskt 

har inträffat. Att på alla nivåer öka medvetenheten om ekonomi, relationer och vad som är ett 

okej beteende och inte, samt vad ekonomiskt våld innebär och i vilka uttryck det förekommer, 

förefaller tydligt efterfrågat i studien. 

Av denna studie framgår att socialt arbete sker på många nivåer och platser i samhället samt 

att det finns ett behov av ökad kunskap om det ekonomiska våldet på flera av dessa nivåer. 

Varken det sociala arbetet eller det ekonomiska våldet framgår vara isolerat till specifika rum. 

Socialt arbete kan ske som struktur i form av hur ärenden som handläggs i olika system. 
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Dessa system kan användas så att det underlättar eller försvårar människors situationer, om 

vilket kvinnorna har berättat i denna studie. Det sociala arbetet kan även ske som uttryck i 

form av bemötande och resursfördelning, vilka vi sett olika upplevelser av i denna studie. Vår 

studie visar att insamlandet och förmedlandet av kunskap är ett efterfrågat värde. Studien 

visar att det finns kunskap och medvetenhet om ekonomiskt våld och dess efterverkningar, 

men att det också finns en önskan om att den kunskapen ska nå ut över fler områden gällande 

arbetet med människor, gärna i tidig ålder. Efter att denna studie utförts ser vi att efterfrågan 

finns gällande att den kunskap som finns ges fler arenor att verka på, samt att ny kunskap 

produceras och implementeras i arbetet med människor. Kunskapsluckor finns i form av hur 

ekonomisk utsatthet särskiljs från våld, även i de fall där de samverkar (Näsman & Fernqvist, 

2015 s. 165). Mer specifikt har önskemål om kontinuerliga utbildningar hos myndigheter 

efterfrågats, samt en person som kan samordna de kontakter kvinnor har med myndigheter 

och vården och andra aktörer, för att avlasta henne i processen. Denna önskan inkluderar även 

arbete med människor som befinner sig utanför det synbara fältet för någon form av utsatthet. 

Anna säger: “du kan aldrig se på en människas utseende om den behöver hjälp.”.  
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En förfrågan om deltagande i studie. 

 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker vi upplevelser av ekonomiskt våld. Detta gör vi genom att utföra 

kvalitativa intervjuer med professionen. 

Du tillfrågas därför som handläggare inom ekonomiskt bistånd eller budget- och 

skuldrådgivning i Uppsala kommun om Du vill delta i denna studie med en intervju.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 
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En förfrågan om deltagande i studie.  

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker vi erfarenheter av arbetet med ekonomiskt våld. Detta gör vi 

genom att utföra kvalitativa intervjuer med kvinnor som tidigare varit utsatta för ekonomiskt 

våld, samt med professionella på socialtjänsten. 

Vi vill därför fråga dig som tidigare har varit utsatt för ekonomiskt våld om du vill delta i 

denna studie med en intervju. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 

Att prata om tidigare erfarenheter av detta slag kan vara påfrestande. Om ämnet är känsligt att 

tala om rekommenderar vi att du endast deltar om du har utomstående stöd, professionell 

och/eller privat, då vi inte kan bistå med det på annat vis än att informera dig om var du kan 

vända dig.  
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Socionomstudent och Socionomstudent 
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Frågor intervju ekonomiskt bistånd.   

 

 

Vill du berätta kort om din tjänst.   

Hur skulle du vilja definiera begreppet ”ekonomiskt våld”? Finns det någon allmänt 

vedertagen definition?  

Har ni åtgärder för att identifiera ekonomiskt våld; vilka?  

Vilka kännetecken tycker du är typiska för ekonomiskt våld? Konstruktion.  

Vad gör du när du stöter på en situation som du tror kan vara ekonomiskt våld? (Hur upplever 

du ditt handlingsutrymme)  

Vilka åtgärder finns som du tycker ger störst hjälp? Är handlingsutrymmet tillräckligt?  

Skulle du önska att du hade några åtgärder till hands som du inte har?  

Vad önskar den utsatta personen ha hjälp med mest av allt? Hur kan du bemöta denna 

önskan?  

Vilken åtgärd tycker du är mest effektiv för att motverka ekonomiskt våld när det har 

uppstått?  

Vilka åtgärder tycker du är effektiva för att förhindra att ekonomiskt våld uppstår? Befintliga 

insatser eller önskade.   

Vad kan samhället göra?  

Vill du berätta något annat som du tycker att vi borde veta eller som vi glömt fråga om? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

Intervju med tidigare utsatt kvinna. 

 

Hur kan ekonomiskt våld se ut? 

Hur fick du kontakt med den myndighet eller rådgivare som skulle stötta dig? 

Hur såg kontakten med myndigheter eller rådgivare ut i bemötande och handling? 

Upplevde du att du blev lyssnad på och förstådd i mötet med myndigheter eller rådgivare? 

Valfritt att ge exempel eller reflektera.  

Fick du adekvat hjälp? Valfritt självfallet att berätta på vilket sätt respektive på vilket sätt inte.  

Har din syn på mötet ändrats efter hand? 

Hade du önskat något annorlunda från myndigheternas sida? Följdfrågor: vad hade hänt om 

du fått det, hur hade det hjälpt, kände du att du kunde framföra önskemål om insats eller 

bemötande? 

Finns det något mer du vill berätta om ekonomiskt våld, som andra borde veta? 

Stor vikt att vi avslutar samtalet på ett fint sätt så vi lämnar med en trygg och positiv känsla. 

Tankar kring det: samtala och lyssna på att nu är en ny tid i livet med ny styrka och trygghet 

på en bra plats. Förmedla: ”Du är en vinnare!”.  

 

 


