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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor med en missbruksproblematik har svårt att få 
tillgång till insatser för sin våldsutsatthet. Denna studie har undersökt socialarbetares erfarenheter 
av att arbeta med kvinnor med denna problematik, vilka insatser som ges och hur deras insatsbehov 
bedöms. Studien har en hermeneutisk ansats och studiens datamaterial består av intervjuer med nio 
socialarbetare inom verksamheter som kommer i kontakt med kvinnor inom den ovan beskrivna 
klientgruppen. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Studiens resultat 
antyder att våldsutsatta kvinnor med ett missbruk inte får sina behov tillgodosedda genom 
nuvarande insatser inom socialtjänsten. Dessa kvinnor beskrivs ha en komplex problembild och 
därför behövs fler och andra insatser än vad den nuvarande insatsrepertoaren kan erbjuda. Resultatet 
pekar på att dessa kvinnor behöver långvariga och samordnade insatser samt att det finns behov av 
ett eget skyddat boende där denna klientgrupp kan vistas. För att nå dit krävs ett arbete från 
socialtjänsten, dels med att nå ut till dessa kvinnor och dels med olika insatser för att minska den 
skuld och skam dessa kvinnor känner. Resultatet indikerar också att socialtjänsten är dålig på att 
identifiera båda sidorna i dessa kvinnors multiproblematik och har därför svårigheter med att 
erbjuda insatser anpassade till dessa kvinnors behov. Istället prioriteras antingen den ena eller den 
andra delen i problemet när det gäller insatser i det sociala arbetet. Ett fortsatt arbete krävs med att 
ge denna klientgrupp en högre prioritet då de diskrimineras utifrån sin könstillhörighet. 
 
Nyckelord: Missbruk, våld i nära relationer, erfarenheter, socialarbetare, socialt arbete 
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Abstract 
 
Previous research shows that women who are victims of intimate partner violence and also have a 
substance abuse have difficulties getting access to services to aid with their experience of violence. 
This study has examined social workers experiences of working with women with these problems, 
what types of services are provided and how their service needs are assessed. The study has a 
hermeneutical approach and the data consists of interviews with nine social workers in lines of 
work that come into contact with women in the previously described client group. The data has 
been analyzed using content analysis. The result of the study indicates that women who are victims 
of intimate partner violence and also have a substance abuse do not get their needs provided for 
through the current services in the field of social work. These women are described as having 
complex problems and are therefore in need of more and other services than those currently 
provided. The result suggests that these women need long-lasting and coordinated services and that 
there is a need for a shelter where this group of client is welcome. To get there work is needed from 
the social services, in part by reaching out to these women and in part by providing services to 
alleviate the feeling of guilt and shame these women are experiencing. The result indicates that the 
social services are not good at identifying both sides of the multi problematic these women have 
and therefore have difficulties offering services adapted to the needs of these women. Instead either 
side of the problem is prioritized regarding services in the line of social work. Continued work is 
needed to give this client group a higher priority because they are discriminated against based on 
their gender. 
 

Keywords: Substance abuse, intimate partner violence, domestic violence, experiences, social 
workers, social work
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1. Inledning 
 
Mäns våld mot kvinnor har varit föremål för många debatter de senaste åren. Det är dock sällan 
kvinnor med ett missbruk som står i fokus för detta engagemang, trots att det i offentliga samtal ofta 
menas att det är inom missbrukskretsar denna typ av våld är som störst. Trots detta 
uppmärksammande av problematiken har det gjorts mycket få studier som berör denna 
dubbelproblematik och inga stödprogram har satts in för denna specifika målgrupp (Holmberg, et 
al., 2005). Dessa kvinnor beskrivs som en extra utsatt målgrupp i sin våldsutsatthet när de i 
kombination med detta också har ett missbruk. Många av dessa kvinnor kan uppvisa symtom på 
psykisk ohälsa och deras allmänna hälsotillstånd är i regel sämre än andra våldsutsatta kvinnor. 
Detta leder till hinder för denna målgrupp när det gäller möjligheten att få ta del av samhällets stöd 
(Helmersson & Mulabdić, 2008). Dessa hinder kan liknas vid en trappa med flera steg. För att en 
kvinna skall förmå att lämna en våldsam relation och söka hjälp finns på dessa trappsteg hinder att 
övervinna. För en kvinna med ett missbruk blir alla dessa hinder både högre och svårare. Livet som 
missbrukare både försvårar ett uppbrott och gör att dessa kvinnor inte passar in i den hjälpmodell 
som idag är rådande i samhället (Bolmstedt, 2012). 
 
När dessa kvinnor väl söker hjälp kan de finna att det inte finns någon hjälp att få för personer i 
deras situation. Det finns heller inga insatser som svarar mot det sociala multiproblemet. De kan 
ofta exempelvis inte vistas på ett skyddat boende med ett missbruk då majoriteten av 
kvinnojourerna inte tar emot våldsutsatta kvinnor som också har ett missbruk (SOU 2006:65). 
Dessa kvinnor riskerar därför att bli kvar i både en våldsutsatthet och ett missbruk trots att de aktivt 
söker hjälp. Allt detta på grund av att socialtjänstens insatser inte är anpassade efter deras 
hjälpbehov. Denna brist på anpassade insatser grundas i det faktum att dessa kvinnors problem 
identifieras inom det sociala arbetets ram som antingen ett missbruksproblem eller ett problem med 
våldsutsatthet (se figur 1). Det finns således inte några insatser som bygger på en logik om 
människors sociala multiproblematik. 
 

 
 
Figur 1. Problemområdet social multiproblematik som identifieras som antingen ett 
missbruksproblem eller som problemet att vara våldsutsatt. 
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Denna studie rör vilka hjälp- och stödinsatser våldsutsatta kvinnor med ett missbruk erbjuds från 
socialtjänsten. Studiens fokus handlar om att identifiera hjälpbehov och om dessa tillgodoses inom 
ramen för det sociala arbetets praktiska fält. 
 
Denna studie är fokuserad på enbart kvinnor då dessa utgör en stor majoritet av de som söker hjälp 
för sin våldsutsatthet då våld i nära relationer är något som framför allt drabbar kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2013). För de som söker hjälp för sin våldsutsatthet och är i behov av exempelvis 
skyddat boende finns i den aktuella undersökningskommunen endast ett skyddat boende i 
kommunal regi, och det är enbart för kvinnor. 
 
I den fortsatta texten ges en kort bakgrund gällande våld i nära relationer, missbruk och även hur 
dessa två problem kombinerat skapar en dubbel utsatthet. Vidare preciseras studiens syfte och 
frågeställningar samt uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Flertalet studier visar att det är vanligt att missbrukande kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I 
en studie genomförd av Birath Scheffel et al. intervjuades 79 kvinnor med ett aktivt missbruk som 
kom i kontakt med socialtjänsten i samband med behandling för sitt missbruk. I studien fann 
författarna att hela 91 % av informanterna hade upplevt våld från en man och inte fått någon hjälp 
med att hantera konsekvenserna av detta (Birath Scheffel, et al., 2013). Liknande siffror redovisas i 
en rapport till Socialstyrelsen 2010 där författarna genomfört intervjuer med 4290 kvinnor med 
missbruk. Intervjun visade att 75 % av kvinnor med missbruk varit utsatt för våld, oftast i en nära 
relation. Detta kan jämföras med undersökningar som gjorts med kvinnor i normalpopulationen där 
endast 38 % av kvinnorna varit våldsutsatta. Vanligast är att utsattheten består av psykisk 
misshandeln men det är vanligt att det handlar om både psykisk och fysisk misshandel (Armelius & 
Armelius, 2010). Holmberg et. al (2005) genomförde en studie där 103 missbrukande kvinnor 
intervjuades och av dem hade 94 blivit utsatta för våld i vuxen ålder och nästan alla av någon de 
hade eller hade haft en nära relation med.  
 
Sammanfattningsvis visar detta på att våldsutsatthet hos missbrukande kvinnor är ett omfattande 
problem, då det är dubbelt så vanligt med utsatthet för våld i denna klientgrupp, jämfört med 
kvinnor i normalpopulationen. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser av dessa studier 
då antalet informanter i denna grupp generellt är lågt och bortfallet många gånger högt. Dessa 
studier pekar dock åt samma håll, att detta är ett omfattande socialt problem. Detta till trots 
uppmärksammas inte denna dubbelproblematik tillräckligt och insatser för dessa kvinnors 
våldsutsatthet riskerar att utebli på grund av deras missbruk. Vi vill med denna studie 
uppmärksamma hur dessa kvinnors situation ser ut och nå kunskap om hur olika socialarbetare bäst 
anser att man borde arbeta för att hjälpa dessa kvinnor. 
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1.1.1 Våld i nära relationer 
 
Våld i nära relationer är centralt i denna studie som en del av dubbelproblematiken studien handlar 
om. Därav är det av vikt att det förklaras närmare, hur det påverkar en person att leva i en sådan 
relation och att våldet kan se ut på olika sätt.   
 
Våld i nära relationer beskrivs som våld från någon som en person har eller har haft en nära relation 
till. Våldet kan bestå i; (i) aktivt fysiskt, alla sorters kroppsligt våld och fysisk kontakt som används 
som maktmedel för att få kontroll. (ii) Passivt fysiskt, att personen vägras mat, sömn, läkarvård och 
andra saker som påverkar personens fysiska hälsa.  (iii) Psykiskt, kan bestå av många olika saker 
såsom ex: kränkningar, hot, isolering, att förstöra ägodelar, sätta personen i ekonomiskt beroende, 
hot om att ta barnen eller känslomässig utpressning som hot om självmord med mera. (iv) Sexuellt, 
kan ha många olika uttryck, exempelvis: personen tvingas se på porrfilm, att inte våga säga nej till 
sex efter en misshandel på grund av rädsla för mer misshandel och våldtäkt (Holmberg & Enander, 
2010, ss. 23).  
 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har i ökad grad börjat ses som ett omfattande 
samhällsproblem istället för, som tidigare, en privat angelägenhet. Detta medför också att det ställs 
högre krav på att myndigheter och andra samhällsorgan agerar och vidtar åtgärder. De senaste åren 
har lagstiftningen i Sverige utvecklats och preciserats gällande våld i nära relationer för att förbättra 
stödet till våldsutsatta kvinnor. Bland annat har socialnämndens ansvar förtydligats när det gäller 
deras ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11§ (2001:453).  
Tidigare var lydelsen i detta kapitel att socialnämnden bör beakta att våldsutsatta kvinnor kan vara i 
behov av stöd och hjälp. I samband med att detta lagförslag trädde i kraft 2007 är lydelsen ändrad 
från att socialnämnden bör till att socialnämnden skall särskilt skall beakta att våldsutsatta kvinnor 
kan vara i behov av stöd och hjälp (Prop 2006/07:38). En attitydförändring har således skett på 
senare år när det gäller våld i nära relationer från politiskt håll. Många anslag och lagförslag med 
syfte att stävja detta våld och skydda kvinnor som utsätts för det har inneburit att Sverige fått en 
ledande plats när det gäller att lagstifta på ämnet (Lundgren, et al., 2001). 
 
Sverige beskrivs ofta som ett land där arbetet med att nå fram till ett jämställt samhälle kommit 
långt. Då det finns ett samband mellan rådande könsmaktsordningar och det våld kvinnor utsätts för 
kan man se omfattningen av detta våld som ett mått på hur långt ett samhälle faktiskt kommit i 
jämställdhetsarbetet (Augustsson & Kuno, 2006). I en kartläggning genomförd av 
Brottsförebyggande rådet år 2012 uppgav 7 % av kvinnorna att de någon gång under året blivit 
utsatta för våld i en nära relation. Sett till en livstid uppger 25 % av kvinnorna att de någon gång 
blivit utsatta (BRÅ, 2014). Det anmälda våldet mot kvinnor har ökat med 20 % de senaste 10 åren. 
Denna ökning antas bero både på att våldet i större utsträckning anmäls men också på att våldet 
faktiskt har ökat. I två tredjedelar av dessa anmälningar är gärningsmannen en person som kvinnan 
är bekant med, och i 75 % av dessa fall har mannen och kvinnan en nära relation. Mörkertalet är 
dock stort och det uppskattas att endast 20-25 % av våldet mot kvinnor i nära relationer når så långt 
som till en anmälan hos polisen (Prop 2006/07:38).  
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I en relation där det finns våld normaliseras våldet genom normaliseringsprocessen. Denna innebär 
att våldet blir normalt i vardagen och våldet blir accepterat. Från förövarens sida finns två typer av 
kontroll i denna process. En av dessa är kontrollerad isolering som innebär att den utsatte isoleras 
från omvärlden, exempelvis genom att inte få ha kontakt med släkt och vänner. Detta gör att 
förövaren blir den som dominerar den utsattes liv och som allt relateras till. De stunder som finns 
där det inte förekommer våld upplevs då som mycket starkare än de stunder där det förekommer 
våld. Den andra typen av kontrollen är att förövaren växlar mellan att vara våldsam och kärleksfull. 
Detta gör att den utsatte utvecklar ett beroende känslomässigt, detta tillsammans med isoleringen 
gör att gränsen mellan vad som är gott och vad som är ont suddas ut och efter ett tag kan våldet ses 
som kärlek. Den utsattes strategi i normaliseringsprocessen är att anpassa sig. Den utsatte anpassar 
sig inte bara till att göra som förövaren vill utan anpassar sig även efter förövarens bild av våldet 
och orsakerna till det. Våldet internaliseras och den utsatte börjar se sig själv på samma sätt som 
förövaren och anser att det är dess eget fel att det förekommer våld (Holmberg & Enander, 2010, ss. 
15). Normalisering är dock inte det samma som normalt och de utsatta tycker inte att det är normalt 
att bli utsatt för våld utan det handlar om att de flyttar sina egna gränser och börjar tolka våldet 
annorlunda och göra det legitimt (Holmberg & Enander, 2010, s. 21). 
 
Att befinna sig i den utsatta position som den våldsutsatte gör innebär att samhällets stöd blir extra 
viktigt och på senare tid har det betonats att detta är att betrakta som ett samhällsproblem och inte 
ett problem som skall lösas som en privat angelägenhet. Med grund i detta kan frågor ställas om 
samhället, i detta fall socialtjänsten, faktiskt tar det ansvar den åläggs? Hur identifieras problemet 
med kvinnors våldsutsatthet och vilken logik gäller för lösningar på problemet. Detta skall då också 
ställas mot den multiproblematik som finns om kvinnan utöver denna våldsutsatthet också har ett 
missbruk. 
 
 
1.1.2 Missbruk 
 
Det finns olika termer som används för att beskriva ett problematiskt förhållande till alkohol 
och/eller andra droger. Exempel på sådana termer är riskbruk, skadligt bruk och beroende. Dessa 
termer kan också ha olika innebörd beroende på vilken klient- och professionsgrupp som använder 
dem. I denna studie används termen missbruk då det är denna som återfinns i Socialtjänstlagens 
(2001:453) 5 kap om Särskilda bestämmelser för olika grupper. I socialtjänstlagen finns ingen 
specifik definition av missbruk. Det diagnostiska verktyg som innehåller termen missbruk är DSM 
IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och därför används denna definition 
genom studien. Enligt DSM- IV måste ett av dessa kriterier uppfyllas för att ett bruk skall klassas 
som ett missbruk: 
 
- Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, 
i skolan eller i hemmet. 
- Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada 
- Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad 
- Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur 
orsakade eller förstärkta av berusning. (American Psychiatric Association, 2002, s. 84) 
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Denna definition visar på att ett missbruk kan se mycket olika ut då endast ett av kriterierna ovan 
behöver uppfyllas. Detta gör att kvinnorna studien fokuserar på kan ha en sinsemellan mycket olik 
problembild gällande hur deras missbruk tar sig uttryck.  
 
När det gäller alkohol har den självrapporterade mängden kvinnor dricker jämfört med män ökat 
markant sedan 90-talet. Då rapporterade kvinnor resultat som motsvarade ungefär 34 % av männens 
konsumtion, medan de år 2012 uppgav resultat som motsvarade 45 % av männens konsumtion.  
Andelen av de personer som missbrukar alkohol som är kvinnor uppgår till 36 %. Gällande 
narkotika är andelen kvinnor som har ett tungt missbruk knappt en fjärdedel av de totala 
missbrukarna. De kvinnor som använder narkotika uppvisar dock oftare symptom på psykisk 
sjuklighet och en större grad av utsatthet (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
2014).  
 
EU:s narkotikacentrum publicerade år 2000 en rapport där det fastslås att kvinnor med ett 
drogmissbruk inte får den hjälp de behöver. Detta kan bero på att ett narkotikamissbruk inte anses 
förenligt med den mammaroll man förväntas ha som kvinna och många kvinnor är rädda för att 
söka behandling då detta kan innebära att de blir av med vårdnaden om sina barn. Denna situation 
gör att långt färre kvinnor än män söker behandling för sitt narkotikamissbruk då de stöter på hinder 
som dessa på vägen (ECNN, 2000). 
 
Som beskrivet ovan minskar könsskillnaderna i drickande mellan kvinnor och män och kvinnor som 
använder narkotika uppvisar oftare symtom på utsatthet. I denna redan utsatta position finns 
ytterligare hinder för dessa kvinnor att söka hjälp i form av rädsla för att få sina barn 
omhändertagna. Denna beskrivning visar på en stor utsatthet för dessa kvinnor.  
 
 
1.1.3 Våldsutsatt och missbrukare 
 
Amnesty Internationals (2004) rapport ”Mäns våld mot kvinnor” beskriver att kvinnor med en 
missbruksproblematik befinner sig i en utsatt livssituation och ofta upplever dubbel diskriminering, 
både på grund av sitt kön och sitt missbruk. Detta får som konsekvens att de genom sin redan låga 
status i samhället kan ha svårt att bryta tystnaden kring sina erfarenheter av våld. De menar att dessa 
kvinnor därför är i behov av ett särskilt stöd, men att det stöd som erbjuds ofta inte är tillräckligt 
eller anpassat efter deras behov eller livssituation. Omgivningen ser ofta dessa kvinnor som 
missbrukare och inte som brottsoffer. Våldet förminskas och ses som en följd av missbruket. Detta 
gör det svårare för dessa kvinnor att söka hjälp för sin våldsutsatthet, de är rädda för att missbruket 
ska upptäckas och att inte bli trodda. Har de barn kan det även finnas en rädsla för att dessa skall bli 
omhändertagna (Socialstyrelsen, 2011). Detta visar på att kvinnor som är både våldsutsatta och 
missbrukare är i stort behov av ett stöd som är anpassat för dem och deras behov men att detta stöd 
ofta uteblir. 
 
I Sverige har vi en välfärdsmodell som Esping-Andersen kallar den socialdemokratiska modellen. 
Den innebär att genom sitt medborgarskap har alla medborgare rätt att ta del av välfärden, den är 
generell och skall vara lika för alla (Esping-Andersen, 1994, s. 75). Trots detta kan det vara svårt för 
missbrukande våldsutsatta kvinnor att i praktiken ha rätt till denna generella välfärd, framför allt 
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svårt har de att få tillgång till insatser för sin våldsutsatthet, däribland skyddat boende. Nästan inga 
skyddande boenden eller kvinnojourer tar emot kvinnor med ett aktivt missbruk. Detta trots att 
Socialstyrelsen i sina föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som utkom 2014 
preciserar den stöd och hjälp som skall erbjudas enligt 5 kap. 11 § i Socialtjänstlagen (2001:453) . 
Där står att ”Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de 
särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a. (…) - missbruk och beroende” 
(Socialstyrelsen, 2014) Vid en tillsyn gjord 2007-2008 visades att många kommuner hade brister i 
sitt stöd till särskilt utsatta grupper. Många kommuner hade insatser för våldsutsatta kvinnor med 
missbruk men dessa insatser kunde inte erbjuda kvinnorna hjälp anpassad till deras specifika behov. 
Tillsynen visade även på att det rådde brister i rutiner angående samordning såväl inom den 
kommunala organisationen som mellan myndigheter och organisationer. Den visade även på att 
dessa kvinnor hade svårt att få boende för skydd och stöd. Tillsynsrapporten visade också på att 
kompetensen behöver höjas för den personal som ger stödet och att missbruket oftast prioriteras 
före våldsutsattheten när det gäller att identifiera problemet och därmed får de inget stöd angående 
våldsutsattheten (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Denna bakgrundsbeskrivning antyder att det finns ett problem med att kvinnor med denna form av 
multiproblematik inte får den hjälp och de insatser för sin våldsutsatthet de behöver från 
socialtjänsten. Våldsutsatta kvinnor med missbruk skall ha rätt till stöd och insatser för både sitt 
missbruk och sin våldsutsatthet. Detta stöd visar sig dock i praktiken vara bristfälligt då kvinnorna 
inte söker hjälp och inte anser sig få den hjälp de behöver. Motiverat av detta vill vi ta del av 
socialarbetarnas erfarenheter och kunskaper om att arbeta både i en politiskt styrd organisation och 
samtidigt direkt med denna klientgrupp. Socialarbetarna befinner sig alltså mellan den politik och 
lagstiftning som säger att dessa kvinnor skall ha vissa rättigheter medan kvinnorna själva menar att 
de inte i praktiken har dessa rättigheter. Det är därför angeläget att studera socialarbetarnas 
erfarenheter av frågan som är satt att konkretisera lagens intentioner å ena sidan och bemöta 
kvinnornas hjälpbehov å andra sidan. 
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att beskriva socialarbetares erfarenheter av det sociala arbetets hjälp- och 
stödinsatser till kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer och också har ett drog- eller 
alkoholmissbruk. 
 
Studiens forskningsfråga är: hur beskriver socialarbetare inom olika verksamheter denna 
problematik och de insatser och insatsbehov som finns för gruppen våldsutsatta kvinnor med en 
missbruksproblematik? 
 
För att svara på studiens forskningsfråga ställs följande underfrågor: 
 

 Hur identifierar socialarbetarna problemområdet specifikt för våldsutsatta kvinnor med 
missbruk? 
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 Hur beskriver socialarbetarna sitt arbete med dessa kvinnor? 
 Vilken typ av insatser anser socialarbetarna behövs för att tillgodose dessa kvinnors behov? 
 Tillgodoses dessa behov? 

 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel två följer en presentation av tidigare forskning på 
området. Därefter presenteras studiens hermeneutiska ansats och metod med innehållsanalys som 
vald analysmetod. I det efterföljande kapitlet presenteras studiens resultat som framkommit av 
innehållsanalysen. I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring resultatet av studien i 
förhållande till tidigare forskning och vald filosofisk ansats. Här adderas även begreppet 
gräsrotsbyråkrater för att utveckla diskussionen. Detta kapitel avslutas med en diskussion kring vald 
metod, kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys samt en diskussion kring vilka implikationer 
denna studie kan ha för framtida forskning och socialt arbete. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning på området kvinnor utsatta för våld i nära relationer 
som även har missbruksproblematik. I linje med studiens forskningsfråga ligger tyngdpunkten på 
forskning rörande hur problematiken dessa kvinnor har beskrivs, hur professionella arbetar med 
denna klientgrupp idag och vilken typ av insatser professionella och klienter anser behövs. 
Mängden svensk forskning på området är begränsad vilket kan förklaras med att denna klientgrupp 
relativt nyligen uppmärksammats som extra utsatt. I den tidigare forskningen uppmärksammades 
återkommande teman. Framställningen av forskningen är därför indelad i avsnitt där varje tema 
representeras var för sig nedan. 
 
 
2.1 Samband mellan våld och missbruk 
 
I en studie av Greaves et al. (2006) intervjuades missbrukande kvinnor boende på ett skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor. Resultatet av intervjuerna visade att dessa kvinnor har en 
problematik där våldsutsattheten och missbruket påverkar varandra och att det inte går att se någon 
klar orsak och verkan. Författarna såg också en klar minskning av informanternas intag av droger 
och alkohol tre månader efter kvinnorna fått hjälp för sin våldsutsatthet i det skyddade boendet. 
Forskarna menar att det därför är viktigt att integrera behandling för både missbruket och 
våldsutsattheten för denna klientgrupp. Att våld och missbruk är sammanlänkade syns även i en 
studie av Wiersma et al. (2006). I denna studie fick unga par skatta hur ofta våld förekom i deras 
relation. De fick skatta både om de blivit utsatta och om de utsatt partnern för våld. Ungefär 25% av 
paren skattade att det förekom våld i deras relation, de flesta av dessa fall var enstaka händelser av 
våld i mild grad. Paren fick också själva uppskatta hur mycket alkohol de konsumerat och detta 
jämfördes med den självskattade mängden våld som förekom i relationen. Studien visade att par 
som konsumerade stora mängder alkohol över lång tid hade högre värden av våld i sin relation, de 
hade också skattat våldet som grövre än par som inte konsumerade lika stora mängder alkohol.  
 
En meta-analys av publicerade och opublicerade studier från 23 olika databaser från alla regioner i 
världen visade ett klart samband mellan att kvinnor med alkoholmissbruk också var utsatta för våld 
i nära relation (Devries, 2014). En studie som gjordes av El- Bassel et al. (2014) där de 
intervjuade 418 kvinnor som gick i metodonbehandling visade att våld i nära relationer ökade när 
missbruket av droger ökade, även omvänt så ökade missbruket av droger när våldet ökade.  
 

I en studie av Kaysen at al. (2007) fick informanter bestående av kvinnor boende på skyddat boende 
och kvinnor som gick i andra hjälpgrupper för våld i nära relationer fylla i ett frågeformulär där de 
själva fick skatta sina alkoholvanor och sina motiv för att dricka. De fick också skatta om de 
upplevde symptom på trauma, som exempelvis depression, ilska, irritabilitet eller ett dysfunktionellt 
sexuellt beteende. Kvinnor som rapporterade en högre alkoholkonsumtion skattade att de hade fler 
symptom på trauma än kvinnor som rapporterade lägre alkoholkonsumtion. Denna studie stödjer 
alltså hypotesen om att många våldsutsatta kvinnor dricker för att klara av vardagen. 
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Poole et al. (2008) genomförde en intervjustudie med kvinnor i som befann sig på skyddat boende. 
Kvinnorna intervjuades både under vistelsen på det skyddade boendet och tre månader senare. 
Studien visade att kvinnorna ändrade sitt intag av alkohol och andra droger även om hjälpen de fick 
på det skyddande boendet endast inriktade sig på våldet. Många av kvinnorna hade innan vistelsen 
ett intag som klassades som ett missbruk. Forskarna pekade på att kvinnornas användning av 
alkohol och andra droger var sammanlänkat med våldsutsattheten på ett komplext sätt där 
stressfaktorer som exempelvis ekonomiska problem och relationsproblem, kvinnornas ansvar över 
barn och familj samt tillgången till socialt stöd var faktorer som påverkade kvinnornas förmåga att 
lämna en våldsam partner och deras möjligheter att kunna återhämta sig från våldsutsattheten. 

 
 

2.2 Skuld, skam och tystnad 
 
I en kvalitativ studie genomförd av Hensing et al. (2008) intervjuades yrkesverksamma som 
arbetade med kvinnor som utsatts för våld i nära relation, exempelvis polis och socialtjänst. I 
studien framkom bland annat att det många såg som ett hinder i mötet med dessa kvinnor var de 
stora skamkänslor kvinnorna kände och att detta gjorde det svårt att närma sig som professionell. 
De menar också att professionella som är anställda vid myndigheter är en nyckelgrupp när det gäller 
vilka normer som bildas genom interaktion med människor och att man genom att inte fokusera på 
de individuella och privata faktorerna utan på samma sätt som inom alkohol- och drogpolitiken 
lagstifta för ett bättre stöd och på så sätt lyfta fram samhällets roll kan åstadkomma en minskning av 
den skam som kan leda till tystnad hos de drabbade kvinnorna (Hensing et al. 2008). En studie som 
gjordes med 15 kvinnor som befann sig på behandlingshem för sitt missbruk och som även varit 
utsatta för våld visade att många av dem varit utsatta för våld i sin barndom (Macy et al. 2013). 
Detta gör att normaliseringen finns med från barndomen och bidrar till tystnad om sin våldsutsatthet 
eftersom de inte reflekterar över att de är våldsutsatta. 
 
I en studie av Poole et al. (2008) beskrivs att kvinnor som på grund av sin missbruksproblematik 
blir nekade plats på ett skyddat boende kan få dem att känna maktlöshet och att deras rädsla ökar. 
Detta leder även till en ökad risk för fortsatt våldsutsatthet.  
 
 
 
2.3 Insatser och behov av insatser 
 
Att tillgången på insatser för våldsutsattheten för dessa kvinnor är mycket begränsad stöds av 
forskningen. Detta bekräftas av Alla Kvinnors Hus som 2003-2004 bedrev ett projekt om 
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik vilka var behov av skyddat boende. Bland annat 
fick kvinnojourer svara på frågan om de tog emot missbrukande kvinnor i behov av skyddat boende. 
Majoriteten av jourerna svarade att de inte alls tar emot dessa kvinnor. Skälen till det angavs vara att 
de inte hade tillräckligt med kompetens eller resurser, att det fanns barn på boendet samt att man var 
orolig att boendets skyddade identitet skulle röjas. I rapporten kommer man fram till att dessa 
kvinnor oftast inte får någon hjälp alls (SOU 2006:65). Detta visas också i en studie av projektet 
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Greta som arbetar med stödjande insatser för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk i Linköping. För 
att undersöka rådande förhållanden för denna målgrupp gjorde man en intervjustudie med kvinnor 
som har erfarenhet av missbruk och utsatthet för våld och med professionella som kommer i kontakt 
med dessa kvinnor. De professionella bestod av representanter från missbruksvården, primärvården 
och olika kvinnoverksamheter. En av de slutsatser författarna drog var att det skiljer sig mellan 
instanserna, men också inom instanserna, gällande hur man ser på problematiken. Vissa av 
informanterna inom kategorin som arbetade i kvinnoverksamhet menade att dessa problem var 
sammanlänkade, medan andra såg det som en problematik som gick att rangordna där det ena 
problemet skulle lösas innan man kunde ta tag i det andra (Augustsson & Kuno, 2006). 
 
Många av dessa kvinnor söker dock inte hjälp för sina problem, vilket visas i en intervjustudie 
genomförd av Mobilisering mot narkotika. Där uppger merparten av dessa kvinnor att de aldrig sökt 
hjälp hos en kvinnojour då de ofta utgår från att de ändå inte kan få någon hjälp där på grund av sitt 
missbruk. En verksamhet för denna multiproblematik efterfrågades och flera av kvinnorna uppger 
att de förmodligen skulle sökt hjälp tidigare om de visste att en sådan verksamhet fanns (SOU 
2006:65). Detta behov påvisas också i studien av projektet Greta som visar att både kvinnor och 
professionella saknar kunskap om hur de olika instanserna fungerar. De olika professionerna 
berättar att det händer att de får hänvisa dessa kvinnor till andra former av hjälp och stöd, men att 
det även där kan bli fel då man inte har tillräcklig kunskap om hur de olika verksamheterna arbetar 
(Augustsson & Kuno, 2006). Denna brist på kunskap och samverkan mellan de olika instanserna 
återkommer också i en intervjustudie inom ramen för projektet Karin, ett samverkansprojekt mellan 
myndigheter, bland annat polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård, som möter kvinnor utsatta för 
våld. Målet med verksamheten är att ta emot våldsutsatta kvinnor och genom samverkan mellan 
myndigheterna ge dem bättre förutsättningar för att kunna medverka i brottsutredningen. Med tanke 
på att dessa kvinnor befinner sig i en utsatt livssituation kan de ha svårt att ta till sig information om 
hur det går i ärendet och vilka instanser man kan vända sig till för hjälp. I studien framkom att en 
viktig aspekt i arbetet med denna målgrupp är att utveckla en strategi för hur och när man ger 
information. Kvinnorna kommer också behöva kontakter med en rad olika myndigheter, något som 
kan vara svårt när man befinner sig i detta tillstånd. Det är därför betydelsefullt att aktörerna 
samverkar mellan myndigheterna för att hjälpa kvinnan (Rejmer et al., 2010). 
 
Denna samverkan påtalas också som viktig i en studie Andrews M et al. (2011) gjorde med mål att 
få en översikt över effektiviteten gällande program för missbruksbehandling såg ut i USA. I studien 
intervjuades kvinnliga missbrukare vid början och slutet av behandlingen samt 12 månader efter 
behandling. Även personal inom dessa behandlingar intervjuades. Nästan hälften av de kvinnliga 
missbrukare som intervjuades hade erfarenhet av våld i en nära relation. Kvinnorna som utsatts för 
våld i nära relation hade i högre grad än kvinnor utan denna faktor tidigare varit i behandling för sitt 
missbruk. Kvinnor med våld i nära relationer hade också fler insatser i form av exempelvis 
familjeterapi, psykologkontakter och hjälp med färdighetsträning. Dessa insatser visade sig viktiga 
för att kvinnorna skulle kunna hålla sig drogfria efter behandlingen Kvinnor utan erfarenheter av 
våld i nära relation hade inte lika stora behov av dessa ytterligare insatser. Slutsatsen författarna drar 
är att dessa kvinnor är i behov av ett större stöd inom fler områden än bara missbruket för att kunna 
hålla sig nyktra eller drogfria. 
 
I en intervjustudie där kvinnor med ett aktivt missbruk intervjuades genomförd av Birath Scheffel et 
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al. (2013) drog författarna slutsatsen att behandling för alkohol- och drogmissbruk måste ta med i 
beräkningarna att denna klientgrupp ofta har erfarenheter av våldsutsatthet som interagerar med och 
påverkar deras missbruk. Detta menar de är något som saknas i Sverige där interventioner inte har 
en tillräckligt holistisk syn och inte ser våldsutsatthet som en möjlig konsekvens av ett missbruk 
(Birath Scheffel, et al., 2013). Dessa erfarenheter beskrivs också i de ASI- intervjuer (en typ av 
intervju som används vid utvärdering och bedömning av missbruksproblematik) Armelius och 
Armelius (2010) genomförde med våldsutsatta missbrukande kvinnor. De visar att många av dessa 
kvinnor är uppväxta med våld och detta har gjort att våldet har blivit en del av deras självbild och 
personlighetsmönster. De har fått ett reaktionsmönster som innebär att de tar till alkohol eller droger 
för att hantera sin våldsutsatthet. Kvinnorna uppgav att de ser sig som mindre värda och att de får 
skylla sig själva för att de blir våldsutsatta. Detta leder till att det är större risk att man hamnar i en 
våldsam relation. Därför blir en viktig slutsats att dessa kvinnor får hjälp med sin våldsutsatthet och 
att de får lära sig strategier att hantera våld, annars är risken stor att de hamnar i nya våldsamma 
relationer (Armelius & Armelius, 2010). Även en utvärdering av verksamheten Öppen Gemenskap 
som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med en missbruksproblematik ansåg det viktigt att dessa 
kvinnor får hjälp i tid. Det som framkom i utvärderingen var att verksamheten behöver utvecklas 
gällande att uppmärksamma våldet i ett tidigare skede och ha ett förhållningssätt som gör att 
kvinnorna kan ha samtal om förändring i våldsutsattheten och inte enbart i missbruket (Larsson & 
Brännström, 2011). 
 
 

 

2.4 Samhällsnivå, gruppnivå och individnivå 
 
Något som återkommer i forskningen är att både dessa kvinnor och de professionella som arbetar 
med dem önskar en mer holistisk människosyn och möjligheter att samverka mellan myndigheter 
för att kunna arbeta med hela problematiken dessa kvinnor har för att ha större chanser att hjälpa 
dem uppnå god hälsa. 
 
Målet för den svenska välfärdspolitiken är att skapa förutsättningar i samhället för att hela 
befolkningen på lika villkor kan ha en god hälsa. Detta övergripande mål uppnås inte om sociala 
strukturer, normer eller praktiker leder till ohälsa i vissa, men inte andra, grupper av individer. 
Sådant är fallet när det gäller våld i nära relationer. Det är ett socialt problem som uppstår genom 
svåröverskådliga processer på både samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. På strukturell nivå 
kan dessa processer inkludera faktorer som exempelvis normer som ger mannen kontroll över 
kvinnan och att våld kan ses som ett accepterat sätt att lösa konflikter. På samhällsnivå finns 
faktorer som att kvinnan kan bli isolerad och ha ett umgänge med andra personer som legitimerar 
våldet. Inom relationen finns också faktorer som påverkar, exempelvis en konflikt i relationen eller 
att mannen har kontrollen och fattar besluten. På individnivå kan faktorer som upplevelser av våld i 
hemmet, individuella psykologiska faktorer och alkoholmissbruk i samverkan eller på egen hand 
påverka att våld uppkommer i en relation (Hensing, et al., 2008). 
 
Dessa strukturella nivåer kommer också till uttryck när det gäller vilka insatser som behövs för 
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dessa kvinnor. Intervjustudien inom ramen för projektet Karin visade att de insatsbehov kvinnorna 
själva uttrycker är, på individnivå: kontakt med psykolog, detta är något som upplevdes mycket 
svårt för våldsutsatta kvinnor att få inom landstingssjukvården, en försvårande faktor för ett 
uppbrott var också den skuld de kände gentemot mannen, speciellt om han därigenom hamnar i 
hemlöshet. På relationell nivå efterlyser de bland annat ett mer holistiskt perspektiv med ökat stöd 
till anhöriga.  På den lokala samhällsnivån uppger kvinnorna att de saknar en informationsstrategi 
från myndigheterna, många upplever att de fått otillräcklig eller fragmentarisk information om de 
fått någon alls. På samhällsnivån uttrycks en vilja att ändra bestämmelserna gällande besöksförbud, 
i nuvarande utförande är det kvinnan som tvingas lämna bostaden trots att det är mannen som varit 
våldsam. Detta uppfattas som ett uttryck för mannens överordning och att kvinnan blir sedd som 
problemet, inte mannens våldsbruk. Dessa individuella, relationella och samhälleliga förutsättningar 
samspelar och påverkar dessa kvinnors livsvillkor (Rejmer et al., 2010). Mellan dessa nivåer uppges 
det dock finnas ett glapp. I en studie gjord i 10 svenska kommuner observeras att det finns en 
diskussion på nationell nivå om hur dessa kvinnor och deras behov skall förstås men i det lokala 
politiska samhället finns ingen sådan motsvarighet. Frågan ses alltså antingen som allmänmänsklig 
eller som ett internt familjeproblem (Hensing, et al., 2008). 
 
Syftet med denna studie är att lyfta frågan från ett individperspektiv där problemet ses som något 
som sker internt i familjen till en fråga på en mer strukturell nivå. Genom att rikta studien till 
socialarbetare ges möjlighet att inhämta kunskap från professionella som arbetar både i direkt 
kontakt med dessa klienter, men också under direktiv som ständigt ändras beroende på rådande 
lokalpolitik. Detta gör att denna studie kan synliggöra den process som sker i gruppnivå där det i 
forskningen beskrivs att det finns ett glapp, det vill säga det som sker mellan den individuella nivån 
och den övergripande samhällsnivån. 
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3. Metod 
 
Detta avsnitt behandlar de metodval som gjorts i studien. I linje med att studiens forskningsfrågor 
berör informanternas erfarenhet av att arbeta med en specifik klientgrupp har en hermeneutisk 
filosofisk ansats valts. I denna ansats förstår man världen som att den skapas genom människors 
upplevelser och på så sätt skapas en förståelse. Forskning med denna grund lägger fokus på att 
gestalta mänskligt liv. Med en hermeneutisk filosofisk grund ges möjlighet att skildra det 
mångfaldiga i människans samhällsliv och i denna mångfald kan man urskilja vissa typer av synsätt 
och ställningstaganden (Egidius, 1986, ss. 45). 
 
Denna ansats har valt framför den positivistiska då forskning med en positivistisk grund anser att 
vetenskapen har utgångspunkt i entydiga och enkla påståenden som direkt återger det som 
observerats. På så sätt kan forskaren bearbeta och säkert fastställa objektiva data (Egidius, 1986, s. 
33). Inom den hermeneutiska ansatsen ligger fokus på att beskriva olika alternativ att tolka livet när 
det gäller samhälle och synen på världen. Här är förståelse något som är baserat på upplevelser 
(Egidius, 1986, s. 45). Då studien bygger på att ta del av socialarbetares erfarenheter gällande den 
valda forskningsfrågan anses att en positivistisk teoretisk ansats inte är förenlig med de 
kunskapskrav som ställs i denna studie. Inte heller är en sådan ansats förenlig med 
tillvägagångssättet i en intervjustudie där informanternas egna erfarenheter insamlas och tolkas av 
forskarna för att på så sätt nå en förståelse för det insamlade materialet. Den teoretiska grund denna 
studie har är således hermeneutisk då vi anser att denna vetenskapsteoretiska grund på bäst sätt kan 
ta tillvara de kunskaper som studien är tänkt att insamla. 
 
I denna studie används en kvalitativ metod då målet med studien till större del är att utveckla 
förståelsen av forskningsfrågan snarare än att mäta dess omfattning och utbredning, som är fokus 
för mer kvantitativa studier. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten i kvalitativ forskning är 
interpretativistisk, eller tolkande. Tyngden i forskningen ligger på en förståelse av verkligheten 
baserad på hur informanterna upplever den (Bryman, 2011, s. 341). Fokus för denna studie är att 
beskriva socialarbetares erfarenheter av att arbeta med denna klientgrupp. Denna ansats gör att 
kvalitativ forskning ifrågasätter att det skulle finnas en objektiv verklighet. Detta är således en 
metod som är väl förenlig med studiens hermeneutiska ansats som även den bygger på att 
verkligheten baseras på upplevelser och erfarenheter.  
 
För att få dessa informanters uppfattning om forskningsfrågan genomfördes datainsamlingen i form 
av kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervju har ofta som mål att ta reda på vad informanten 
tänker, vilka erfarenheter den har och hur dennes föreställningsvärld ser ut. En kvalitativ 
forskningsintervju har som strävan att förstå och tolka ett ämne, men inte att bedöma eller låta 
intervjuerna tala för sig själva (Trost, 2010, s. 44). 
 
Ett kännetecken för kvalitativa studier är deras flexibilitet. Inom denna typ av studier kan 
författaren exempelvis ändra på frågeschemat under studiens gång samt ges möjlighet att ställa 
följdfrågor till informanten (Repstad, 2007, s. 16). Då det i linje med studiens hermeneutiska ram är 
socialarbetarnas uppfattning om vår forskningsfråga vi söker ville vi ha möjlighet att ta tillvara 
deras professionella kunskaper om arbetet med dessa klienter och deras behov. Det bedömdes därför 
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fördelaktigt att ha möjlighet till både följdfrågor och en viss flexibilitet i frågeschemat för att ges en 
möjlighet att komma så nära deras uppfattning som möjligt och minimera risken för missförstånd 
eller feltolkningar av informantens svar. 
 

 

3.1 Urval 
 
Denna studie är riktad till socialarbetare då kunskapsintresset för denna studie är deras erfarenheter 
av att arbeta med denna klientgrupp, inte klienternas syn på insatserna.  
 
Den urvalsmetod som använts är ett så kallat målinriktat urval. Det är en typ av urval där forskaren 
inte har för avsikt att göra ett slumpmässigt urval utan väljer deltagare på ett strategiskt sätt för att 
de skall vara relevanta för den forskningsfråga som skall studeras. Dessa urval bygger ofta på att 
forskaren vill få fram en så stor variation och rikedom i erfarenheter som möjligt på informanterna 
och att dessa skiljer sig åt gällande vissa egenskaper (Bryman, 2011, s. 392). Denna urvalsform 
valdes då det bedömdes vara till studiens fördel att ha som målsättning att välja de personer på en 
arbetsplats som hade störst erfarenhet av att arbeta med den för studien aktuella problematiken. En 
annan aspekt som togs med i urvalet var att det på dessa arbetsplatser finns olika professionella 
roller inom arbetsgruppen. Målsättningen där var att så långt det var möjligt inkludera 
representanter från olika roller för att på så sätt få ett rikare datamaterial.  
 
Studiens informanter inkluderar både socionomer och behandlingsassistenter. Detta har bidragit 
med en bredd i erfarenheter som bedöms vara till studiens fördel då informanterna arbetar med 
dessa kvinnor på olika sätt. Det kan dock innebära en begränsning utifrån att 
behandlingsassistenterna inte arbetar på myndighetsnivå och därmed inte nödvändigtvis har full 
insyn i tillgängliga insatser. Datamaterialet har också berikats genom en strävan att inkludera 
samtliga kommunala verksamheter som kommer i kontakt med dessa kvinnor på både 
myndighetsnivå och insatsnivå. 
 
Nedan följer en kort presentation av studiens informanter. För att kunna återge hur länge 
informanterna arbetat på respektive arbetsplats men utan att riskera att informanternas identitet 
avslöjas har arbetslivserfarenheten återgetts ungefärligt. Samtliga namn är fingerade. 
 
1. Gunilla, socionom som arbetar på ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Har lång 
erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat inom den aktuella verksamheten i ungefär 
fem år. 
 
2. Lotta, socionom som arbetar på en enhet inom socialtjänsten där man arbetar med vuxna med 
alkoholmissbruk. Har lång erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat inom den aktuella 
verksamheten ungefär fem år. 
 
3. Johanna, socionom som arbetar på en enhet inom socialtjänsten för personer som utsatts för våld i 
nära relation. Har några års erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat på den aktuella 
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verksamheten mindre än ett halvår, men har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 
 
4. Yvonne, socionom som arbetar på en enhet inom socialtjänsten för personer som utsatts för våld i 
nära relation. Har lång erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat mindre än ett halvår 
inom den aktuella verksamheten men har sedan tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 
 
5. Ulrika, socionom som arbetar på ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Har lång erfarenhet 
av att arbeta som socionom och har arbetat inom den aktuella verksamheten ungefär fem år. 
 
6. Gun, socionom som arbetar på en enhet inom socialtjänsten där man arbetar med vuxna med 
alkoholmissbruk. Har några års erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat ungefär fem 
år inom den aktuella verksamheten. 
 
7. Greger, behandlingsassistent som arbetar på ett stödboende för missbrukande kvinnor. Har lång 
erfarenhet av att arbeta som behandlingsassistent och har arbetat på det aktuella boendet i drygt 
femton år. 
 
8. Sonja, behandlingsassistent som arbetar på ett stödboende för missbrukande kvinnor. Har arbetat 
på det aktuella boendet drygt femton år. 
 
9. Majken, socionom som arbetar på en enhet inom socialtjänsten där man arbetar med vuxna med 
narkotikamissbruk. Har lång erfarenhet av att arbeta som socionom och har arbetat ungefär fem år 
inom den aktuella verksamheten. 
 
Vidare i studien kommer samtliga informanter att benämnas socialarbetare. 
 
 
3.2 Datainsamling 
 
För att genomföra denna studie skickades ett informationsbrev ut via mail (se bilaga 1) till samtliga 
personer som arbetar inom de verksamheter som kommer i kontakt med den problematik studien 
hade för avsikt att undersöka och där det arbetade framför allt socionomer eller i vissa fall 
behandlingsassistenter. De verksamheter som kontaktades var en verksamhet för personer som blivit 
utsatta för hot eller våld av någon i en nära relation, ett skyddat boende för kvinnor samt 
socialtjänstens narkotikaenhet och alkoholenhet. Detta brev innehöll en förfrågan om att delta, en 
beskrivning av studien och genomförandet samt information om förvaring av material och om 
avidentifiering av informanterna i studiens slutresultat. 
 
Inom ramen för studien intervjuades informanter från verksamheter inom skyddat boende, 
stödverksamhet riktad till dessa kvinnor och inom verksamheter som arbetar med alkohol- och 
narkotikaproblematik. Intervjustudien bestod av 9 intervjuer på ungefär 45 minuter vardera. Dessa 
intervjuer genomfördes semi-strukturerat då det ansågs värdefullt att ha möjlighet att ställa 
följdfrågor och även för att ge informanterna en möjlighet att vara med och påverka innehållet i 
intervjuerna till stor del. Det bedömdes dock viktigt med en gemensam kärna i samtliga intervjuer 
för att få dem relativt likvärdiga och för att kunna göra likvärdiga analyser av samtliga intervjuer. 
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Dessa intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Detta då det är viktigt att platsen för 
intervjun är neutral och ett ställe där informanten kan känna sig bekväm (Repstad, 2007, s. 95). Då 
studien enbart syftar till att intervjua dessa personer utifrån erfarenheter de skaffat sig genom sitt 
professionella yrkesutövande ansågs arbetsplatsen vara en passande miljö för detta.  
 
Båda författarna närvarade vid intervjutillfällena. Detta kan innebära att informanten känner sig i ett 
visst maktunderläge då det är två intervjuare och informanten är ensam. Vid intervjuer med personer 
som inte intervjuas utifrån personliga erfarenheter utan som representanter för en organisation kan 
det dock bedömas som mer lämpligt att vara två intervjuare och detta är särskilt lämpligt om någon 
av intervjuarna är oerfaren (Trost, 2010, s. 67). Då informanterna enbart intervjuades utifrån sin 
profession och inte utifrån dennes person bedömdes att fördelarna med att vara två intervjuare och 
kunna få en gemensam förståelse inför kommande analysarbete övervägde de eventuella nackdelar 
detta kan medföra. 
 
Innan intervjuerna inleddes skrev informanten på en samtyckesblankett (se bilaga 2) och 
informerades om att intervjun kommer att spelas in och transkriberas samt hur detta material 
förvaras och vilka som har tillgång till det. Informanten fick även information om att denne när som 
helst kan välja att ta tillbaka sitt samtycke och hur samtliga informanter avidentifieras i 
slutresultatet. 
 
Intervjun skedde med hjälp av en i förväg framtagen intervjuguide (se bilaga 3). Denna guide 
innehöll inledningsvis bakgrundsfrågor om informanten och dennes utbildning och hur arbetet såg 
ut på den aktuella verksamheten. Efter det frågades om informanternas erfarenhet av att arbeta med 
studiens klientgrupp och om sambandet mellan våldsutsatthet och missbruk. Slutligen innehöll 
frågeguiden insatsfrågor som berörde vilka insatser verksamheten kunde erbjuda och vilka behov de 
var avsedda att tillgodose samt om denna klientgrupp hade behov som inte tillgodosågs genom 
dessa insatser och i sådana fall vilka insatser informanten ansåg att det fanns behov av. 
 
Vid intervjutillfället följdes intervjuguiden till stor del, men det gavs mycket utrymme för 
informanterna att få styra samtalet. De frågor som ställdes var öppna och hade inga på förhand 
skrivna följdfrågor utan informantens svar fick styra eventuella följdfrågor. Det gavs även möjlighet 
att fråga mer ingående om ämnen informanten tog upp eller återgå till ämnen om något var oklart. 
Informanterna tilläts även prata längre och mer ingående om vissa delar av problematiken som är 
studiens fokus, något som ofta hände då de olika informanterna hade olika erfarenheter av arbetet 
med dessa kvinnor. Detta gjorde att datamaterialet blev rikt och att i linje med studiens 
hermeneutiska ansats dessa socialarbetares erfarenheter förhoppningsvis fått stor plats och kunnat 
skildra deras synsätt på arbetet med denna klientgrupp.   
 
Dessa intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. 
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3.3 Transkribering 
 
Under arbetet med att transkribera intervjuerna valdes de delar ut som ansågs relevanta att analysera 
i relation till studiens forskningsfråga. Delar i intervjuerna som inte bedömdes beröra studiens 
område sållades bort, exempelvis beskrivningar av verksamheter som inte arbetade med denna 
problematik och samtal om var verksamheter ligger. Detta för att transkriptionens syfte är att 
underlätta analysarbetet och den skall hela tiden återknyta till forskningens syfte och frågeställning 
(Nyberg-Forsblom, 1995). 
 
För att transkribera intervjustudien valdes en dramadialogisk modell där varje deltagares bidrag till 
konversationen representeras av en replik och dessa följer i turordning. Att transkribera på detta sätt 
gör att viss information i ett samtal går förlorad då ett samtal ofta är mångdimensionellt och detta 
inte nödvändigtvis kan fångas i en transkription av denna modell (Nyberg-Forsblom, 1995). Denna 
metod valdes då samtalen inte bestod av mycket överlappande tal eller avbrutna meningar. 
Intervjusituationen gjorde också att samtalets karaktär till stor del bestod av frågor följt av svar. Då 
det inte behövdes utrymme för att redovisa parallella diskurser eller studiens fokus ligger i att 
redovisa annat än grundläggande icke-verbala handlingar valdes den dramadialogiska modellen. 
 
För att förenkla arbetet med transkriptionerna och det efterkommande analysarbetet valdes en 
återgivning som ligger närmre skriftspråk än talspråk, en så kallas pseudofonetisk transkription 
(Nyberg-Forsblom, 1995). Detta då studiens syfte inte är att analysera fonetiska detaljer utan det 
bedömdes vara till fördel att ha en lättläst transkribering i analysarbetet. 
 
 
3.4 Innehållsanalys 
 
Första steget i analysen var att se över det transkriberade materialet och välja utsagor som var 
intressanta att analysera utifrån studiens forskningsfråga. Detta gjordes utan förutbestämda 
kategorier då syftet med studien är att skildra socialarbetarnas erfarenheter av arbetet med 
våldsutsatta kvinnor med missbruk. Att inte ha kategorier bestämda på förhand gjorde att analysen 
blev materialnära och det gavs möjlighet att ge en rikare bild av det informanterna framförde under 
intervjun. Grundläggande i innehållsanalys är också att verkligheten kan tolkas på många olika sätt 
och att hur den förstås är beroende av subjektiva tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Denna 
metod är väl förenlig med studiens hermeneutiska ram som även den utgår från att det är möjligt att 
urskilja olika typer av synsätt och ställningstaganden i människors utsagor.   
 
En innehållsanalys kan fokusera på antingen det uppenbara, det manifesta, i materialet eller det 
underliggande, det latenta (Graneheim & Lundman, 2004). Då studiens forskningsfråga berör de 
intervjuade socialarbetarnas kunskaper och erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor med 
missbruk är fokus i denna studie riktat mot det manifesta innehållet och avsikten är att analysera 
informanternas svar utan att lägga in någon underliggande betydelse i dem. Motiverat av detta 
ansågs innehållsanalys vara en relevant metod då den fokuserar på det objektiva, systematiska och 
den uppenbara innebörd ett material har (Graneheim & Lundman, 2004).  
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En annan grundläggande aspekt av en innehållsanalys är att all text tolkas i olika grader av den som 
analyserar den. En text innehåller även många olika meningar. Detta är viktigt att tänka på vid 
analys av en text när det gäller tillförlitligheten om det som hittas i en innehållsanalys (Graneheim 
& Lundberg 2004).  
 
Inledningsvis i innehållsanalysen lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger för att få 
en överblick och en helhet. Ur denna helhet valdes meningar och uttalanden ut som var relevanta 
inom ramen för studiens frågeställningar. Dessa meningar och uttalanden gavs sedan olika koder. 
Dessa koder kan ses som etiketter som kan appliceras på materialet utifrån en gemensam och 
central innebörd. Efter detta skapades kategorier genom att hitta en röd tråd genom de insamlade 
koderna. Kategorierna beskrivs som kärnan i en innehållsanalys och består av en del av innehållet 
som delar en gemensam innebörd. Kategorier behandlar det deskriptiva i ett material och är ett 
uttryck för materialets uppenbara innehåll. En kategori kan beskrivas som att den svarar på 
frågan ”vad?” En kategori delas ofta in i underkategorier. Antingen skapas kategorierna utifrån 
underkategorierna eller så skapas underkategorierna från kategorierna (Graneheim & Lundberg, 
2004). 
 
Genom kategorierna identifierades sedan ett tema. Detta skall ge uttryck för den gemensamma 
underliggande meningen i kategorierna och skall svara på frågan ”hur?” (Graneheim & Lundberg, 
2004). Eftersom denna studies syfte var att undersöka socialarbetarnas erfarenhet av att arbeta med 
dessa klienter och deras insatser och insatsbehov gjordes valet att inte använda förutbestämda 
kategorier. Detta var också ett sätt att inte låta vår förförståelse på området spegla resultatet. Padgett 
(2008) beskriver att vid dessa typer av studier är det viktigt att som författare både före och under 
analysarbetet utforska sin egen förförståelse och sina fördomar om det valda ämnet. Genom att 
synliggöra dessa kan man lättare lägga dem åt sidan och sätta dem inom parentes, så kallad 
bracketing, för att de skall inverka så lite som möjligt på forskningsresultatet (Padgett 2008 s.150). I 
denna studie har en av författarna erfarenhet av att arbeta på en av dessa arbetsplatser sedan 
tidigare. På grund av detta ansågs det viktigt att tillsammans kontinuerligt diskutera våra 
erfarenheter och upplevelser på området för att på så sätt kunna se bortom dessa och komma så nära 
materialet som möjligt. 
 
Nedan följer ett exempel på hur kodningsprocessen gått till, från meningsenhet bestående av citat ur 
en intervju till en del i en kategori. 
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Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Många gånger så kan 
ju att man är utsatt 
kan trigga igång ett 
missbruk.  

Utsatthet kan utlösa 
missbruk 

Samband mellan 
våldsutsatthet och 
missbruk 

En komplex 
problembild 

De här kvinnorna, det 
är jättesvårt för dem. 
Och man får inte vara 
för många inblandade 

för det blir väldigt 
rörigt för dem. 

Samtidigt som man 
måste ha alla  

kompetenser inne  

Ett behov av att inte 
vara för många aktörer 
iblandade, samtidigt 
som all kompetens 
måste finnas 

Samordning Ett behov av fler 
stödjande insatser för 
dessa kvinnor 

 

 

3.5 Reliabilitet 
 
Då detta är en kvalitativ studie är det svårt att uppfylla extern reliabilitet. Med det menas i vilken 
utsträckning denna studie kan upprepas. Detta är svårt att uppfylla då de sociala miljöer och 
förutsättningar som gäller vid en studie inte går att frysa för att sedan använda i den upprepande 
studien (Bryman, 2011, s. 352). Detta kan anses stämma också gällande denna studie då den rör 
socialarbetares uppfattning om en specifik klientgrupp och deras insatser och insatsbehov. Denna 
uppfattning är föränderlig och kan påverkas av den arbetsgrupp informanten arbetar inom, som till 
en följd av omorganisation eller stor personalomsättning kan omstruktureras ofta. En ändring av 
riktlinjer kan också ändra det sätt på vilket informanten arbetar med dessa frågor. Politiska 
strömningar kan även påverka hur pass prioriterad denna problematik är och således också påverka 
reliabiliteten. En aspekt som är till fördel i denna studie gällande reliabilitet är att intervjuerna haft 
en viss struktur med i förväg bestämda frågor enligt ett frågeschema. Detta gör att reliabiliteten i 
denna studie är något högre än i fallet med helt ostrukturerade intervjuer. 
 
Intern reliabilitet är dock lättare att uppnå i kvalitativa studier. Med detta avses att deltagarna i en 
studie skall försäkra sig om att de är överens om på vilket sätt det som framkommer genom 
observationer skall tolkas (Bryman, 2011 s. 352). Då denna studie enbart har två författare och båda 
närvarat vid insamling av material samt kodning och klassificering av detsamma har detta lett till en 
utveckling av en gemensam förståelse för hur vi anser att materialet skall tolkas och analyseras. 
 
 
3.6 Validitet och generaliserbarhet 
 
Validitetsbegreppet delas, precis som reliabilitetsbegreppet, in i intern validitet och extern validitet. 
Den interna validiteten innebär att de observationer forskaren gör och de teoretiska idéer denne 
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utvecklar skall överensstämma. (Bryman, 2011, s. 352). Datamaterialet i denna studie bygger på 
utsagor av socialarbetare och för att skildra dessa valdes en analysmetod där deras uttalanden stod i 
fokus. Genom att genomföra analysarbetet induktivt har förhoppningsvis materialet fått vara 
styrande och de idéer som utvecklats ur det insamlade materialet är tydligt baserade på 
informanternas utsagor.  
 
Den externa validiteten inom kvalitativa studier berör i hur stor utsträckning dessa studieresultat 
kan generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman, 2011, s. 352). Inom kvalitativ forskning anses 
att det går att göra det som kallas måttliga generaliseringar. Med det menas att egenskaper den 
fokusgrupp en studie har kan ses som gemensamma drag och således bilda en grupp som kan 
jämföras med andra (Bryman, 2011, s. 369). Inom ramen för denna studie går det enbart att uttala 
sig om missbrukande våldsutsatta kvinnor inom den undersökta kommunen. Denna grupp kan dock 
vara ett underlag i en jämförelse med andra våldsutsatta missbrukande kvinnor. Då denna studie har 
en relativt liten och klart definierad grupp den uttalar sig om och studien inkluderar informanter 
från i princip samtliga kommunala verksamheter som kommer i kontakt med dessa kvinnor anses 
möjligheten att göra dessa måttliga generaliseringar vara god under rådande begränsningar. Den 
sammanvägning som gjorts av samtliga informanters uppfattning om insatser och insatsbehov 
bedöms vara något som kan ligga till grund för jämförelser inom studiens fokusgrupp. 
 
 
3.7 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för den samhällsvetenskapliga forskningen beskriver att den skall 
tillgodose fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera samtliga berörda parter om vad 
forskningens syfte är och samtyckeskravet beskriver att samtliga informanter har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose dessa krav togs 
initialt en kontakt med verksamhetschefen inom respektive område för att på så sätt få bekräftat att 
deras medarbetare kunde delta i studien. Efter detta tog vi kontakt med informanterna innan 
genomförandet av intervjuerna för att informera om studiens syfte och tillvägagångssätt. Vid 
intervjutillfället skrev informanten under ett informerat samtycke där syftet med studien framgick, 
vilka som kommer ha insyn i studien, hur materialet förvaras och liknande. Vi informerade även om 
att deras medverkan var frivillig och att de kunde avsluta sin medverkan när som helst. Vid 
intervjuerna kunde de även välja att inte svara på alla frågor. Då det under arbetets gång upptäcktes 
att antalet år inom verksamheten kunde vara relevant att veta trots att det i missivet stod att endast 
vilken verksamhet informanten arbetade i skulle framgå i studien var detta något som informanten 
informerades om samtidigt som samtycke gavs. 
 
Kravet på konfidentialitet för informanterna innebär att samtliga informanter skall ges största 
möjliga konfidentialitet under studiens gång och i slutresultatet (Vetenskapsrådet, 2002). Under 
studien var vi medvetna om att de frågor som ställdes kunde vara känsliga då svar på dem kunde 
innebära kritik mot den egna arbetsplatsen och hur man arbetar eller inte arbetar med denna 
problematik. Detta kan förutom ett etiskt tvivelaktigt handlande också innebära brister i det 
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insamlade materialet om informanterna väljer att inte svara på dessa frågor. Detta gjorde att en 
viktig aspekt i studien har varit att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. Motiverat av detta 
inkluderas enbart information om vilken enhet informanten arbetar på samt hur länge denne arbetat 
där då dessa arbetsplatser är relativt små och om detaljer inkluderats som exempelvis ålder skulle 
det vara alltför lätt att identifiera vem informanten är. Informanternas arbetslivserfarenhet återges 
ungefärligt då en exakt återgivning bedömdes öka risken att informanternas identitet kunde 
avslöjas. Materialet som samlats in under studien har även förvarats på ett sådant sätt att enbart 
behöriga kan komma åt det. Detta svarar väl mot vetenskapsrådets krav på konfidentialitet för 
informanterna. 
 
Vetenskapsrådets fjärde och sista krav för samhällsvetenskaplig forskning är nyttjandekravet som 
beskriver att insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta har tillgodosetts genom att det enda material som är offentligt i studien är den slutgiltiga och 
avidentifierade versionen där uppgifter inte kan härledas till specifika informanter.  
 
Då studien utfördes i form av kvalitativa intervjuer gavs det stort utrymme för enskilda informanter 
att kunna göra sin röst hörd. Studiens teoretiska hermeneutiska grund där individuella fall ges stort 
utrymme tillsammans med analysmetoden innehållsanalys har bidragit till en analys där materialet 
fått stå i fokus och att informanterna förhoppningsvis kan känna att återgivningen som gjorts av 
deras erfarenheter av arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk är representativ. 
 
En etisk aspekt som var återkommande i arbetet med studiens intervjuguide var hur vi skulle kunna 
få svar på studiens frågor utan att kränka informantens professionalitet och att dessa frågor inte 
skulle ses om enbart kritik av verksamheten. För att avhjälpa detta valdes att ställa öppna frågor 
med fokus på hur informanten upplevde verksamheten och arbetet med dessa kvinnor. Detta för att 
informanten varken skulle känna ett behov av att försvara sin arbetsplats eller en rädsla för att svara 
något som skulle kunna uppfattas som kritik. 
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4. Resultat 
 
I följande avsnitt redovisas det resultat som arbetats fram genom studiens analys. Det övergripande 
temat för analysen är Identifierade behov hos våldsutsatta kvinnor med missbruk tillgodoses inte 
genom tillgängliga insatser inom socialtjänsten (se figur 2). Detta resultat redovisas i kategorierna: 
(i) En komplex problembild, (ii) Ett behov av fler stödjande insatser för dessa kvinnor och (iii) 
Kvinnorna är diskriminerade, nedprioriterade och svåra att nå. Inom dessa kategorier återfinns i sin 
tur underkategorier som tillsammans skapat kategorierna. Resultatet beskriver socialarbetarnas 
erfarenheter vilka exemplifieras med citat ur de intervjuer som genomförts inom ramen för studien 
 
Tema Identifierade behov hos våldsutsatta kvinnor med missbruk tillgodoses inte 

genom tillgängliga insatser inom socialtjänsten 
Socialarbetarnas  
erfarenheter 

Kategori Underkategori 

 En komplex problembild Sambandet mellan våldsutsatthet 
och missbruk 
Normaliseringen har börjat tidigt 
Skuld och skam 
Ett delvis dolt problem 
Svårt med kontinuitet 
En utsatt grupp 
 

Ett behov av fler stödjande insatser för 
dessa kvinnor 

Eget skyddat boende 

 Långvariga behandlingsinsatser 
Samordning 
 

Kvinnorna är diskriminerade, 
nedprioriterade och svåra att nå 

Kvinnorna själva kräver det inte 

 Svår klientgrupp att nå med insatser 
Vilken problematik skall prioriteras 
Mer kompetens och fortbildning 
Socialtjänsten tar inte sitt ansvar 
Diskriminerade utifrån kön 

 
 
Figur 2. Studiens resultat om socialarbetares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 
med missbruksproblematik, i tema, kategorier och underkategorier.  
 
 
 
4.1 En komplex problembild 
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Resultatet visar att socialsekreterare uppfattar klientgruppen med multiproblemet våldsutsatthet och 
missbruk vara en klientgrupp vars problem och hjälpbehov inte så enkelt går att peka ut. Istället 
uppges kvinnorna ha en av de mer komplexa problembilder som finns att arbeta med. Kvinnorna 
beskrivs både som några av de mest utsatta människorna i samhället och som en riktigt jobbig 
klientgrupp att arbeta med. De är både offer för ett brott, samtidigt som samhället många gånger kan 
tycka att de till viss del får skylla sig själva eftersom de också är missbrukare. Det beskrivs finnas 
ett starkt samband mellan våldsutsatthet och missbruk vilket ofta finns med sedan barndomen. Detta 
gör att kvinnorna undviker att söka hjälp då denna problematik är förknippad med mycket skuld och 
skam. 
 
 
4.1.1. Sambandet mellan våldsutsatthet och missbruk 
 
Socialarbetarna menar på att detta är en problematik där de två sidorna i att vara missbrukare och 
våldsutsatt har ett starkt samband. En erfarenhet som framkommer är att många, men långt ifrån alla 
som är våldsutsatta missbrukar, däremot om en kvinna är missbrukare är hon nästan alltid 
våldsutsatt.  
 

När det finns missbruk med så brukar jag säga att då finns det alltid våld på ett eller  
annat sätt. Men sedan kan det vara så att man hamnar i ett missbruk först och hamnar  
i en våldsrelation sedan.  (Johanna) 

 
Våld i missbrukarkretsar beskrivs som vanligt. Detta kan ha många orsaker. En sak som lyfts fram 
är att droger får spärrar att släppa hos våldsutövaren vilket gör att drogerna i sig orsakar ett ökat 
våld. En annan orsak till att våld är vanligt i missbrukarkretsar är att där ses våld som ett accepterat 
sätt att lösa konflikter. 
 
Det kan se olika ut gällande vilken problematik som är den initiala. Som missbrukande kvinna är 
man i en position där risken för att bli våldsutsatt ökar. Att vara våldsutsatt kan även trigga i gång 
ett missbruk. Kvinnorna kan ta till alkohol eller droger för att stå ut med våldet och förtränga sina 
känslor. Den bild som beskrivs är att dessa kvinnor genom sin utsatthet i våld eller missbruk kan bli 
extra mottagliga för en ytterligare problematik. 
 
Våldsutsatta kvinnor beskrivs som att ha ett mer självdestruktivt missbruk jämfört med andra 
missbrukande kvinnor.  
 

De reagerar så olika kvinnorna. De slår bort det, de blir aggressiva, de blir  
väldigt inbundna, väldigt tystlåtna, väldigt sorgsna, ångestladdade. Så att man har  
hela raddan av kvinnor men det som är gemensamt för dem är att de är otroligt  
destruktiva när det gäller att inta droger. Det är inte det att de tar litegrann utan  
de öser in (Lotta) 

 
En aspekt som tas upp och som försvårar arbetet med denna klientgrupp är att risken för återfall 
ökar för dessa kvinnor när de börjar bearbeta våldsutsattheten. Att börja bearbeta sina erfarenheter 
av våld är jobbigt att ta sig igenom. Det väcker många olika känslor som kan vara svåra att hantera, 
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detta är svårt för icke-missbrukande kvinnor och ännu svårare för kvinnor som precis kommit ur ett 
aktivt missbruk. Reaktionen kan då bli att man återvänder till sitt missbruk för att de mår så dåligt 
över alla känslor som kommer upp. Det framkommer dock att om inte våldet bearbetas så är det 
väldigt stor risk att de återgår till en relation som innehåller våld. Detta visar på svårigheten med att 
arbeta med denna multiproblematik. 

 
En annan sak som framkommer är att om missbruket är en reaktion på våldet så kan det ibland 
räcka med att man tar sig ifrån våldet så försvinner missbruket. 
 

Vi har ju några olika sådana där det sett ut så att de hamnar i en relation som visar  
sig destruktiv och man har börjat druckit sen så fort man har släppt relationen så har  
de blivit helt nykter och aldrig druckit en droppe mer (Greger) 

 
4.1.2 Normaliseringen har börjat tidigt 
 
Både socialarbetare som arbetar inom missbruksvården och inom verksamheter som kommer i 
kontakt med våldsutsatta kvinnor berättar att dessa förhållanden ofta finns med sedan barndomen 
och att kvinnorna därför har lättare att acceptera dessa situationer sedan i sitt vuxna liv.  

 
Det vi vet och det vi ser jättemycket över huvud taget hos de vi möter här hos oss är  
ju att väldigt många har själva varit utsatta som barn eller har upplevelser av våld i 
förhållande till sin barndom och sedan lever i relationer själv där det finns våld. Det 
 ser vi ju en stor del utav våra besökare här. Och det tänker jag absolut med den här 
gruppen. För det vet vi ju också att många av dem har ju själva vuxit upp i en miljö  
där det funnits missbruk och då också våld  (Yvonne) 

 
Socialarbetarna menar att våld förekommer i så gott som alla fall där det finns ett missbruk. En 
erfarenhet som framkommer är att dessa kvinnor som varit utsatta redan tidigt har en benägenhet att 
söka sig till sådana partners när de blir äldre eftersom man ”söker sig till det man känner igen”. 
Kommer en person från ett hem med missbruk och våld är det sådana situationer denne som vuxen 
ofta hamnar i. När våldet börjat tidigt i kvinnornas liv har också normaliseringsprocessen hunnit 
väldigt långt när kvinnan är vuxen. En erfarenhet informanterna beskriver är kvinnornas upplevelse 
av våld som något som normalt ingår i en relation eftersom det är den typen av relationer de är 
uppvuxna med. Våldet blir en normal del av deras vardag. 
 
Denna normaliseringsprocess kan dock göra att det blir svårt att få syn på våldet när det är så pass 
normaliserat för dessa kvinnor. Vid ASI-intervjuer (en typ av intervju som används vid utvärdering 
och bedömning av missbruksproblematik) (Armelius & Armelius, 2010) frågas alltid om dessa 
kvinnor har erfarenheter av våld, i stort sett alla har varit utsatta för övergrepp någon gång under sitt 
liv.  
 

De svarar oftast och 99% har varit utsatta för övergrepp någonstans bakåt i tiden.  
Oftast slänger de bara ur sig ”ja det har jag” och sedan går man vidare (Lotta) 

 



29 
 

Våldet är alltså en normal del för dessa kvinnor och något de inte anser behöver reflekteras över 
vidare annat än att konstatera att de blivit utsatta. Detta kan vara delvis för att våldet är så pass 
vanligt i umgängeskretsar där missbruk är vanligt, det kan också tyda på en långt gången 
normaliseringsprocess. 
 
 
4.1.3 Skuld och skam 
 

Hon resonerade egentligen på det sättet att ”en liten hurring får man ta när man  
håller på som jag gör” och då har vi det här med skuldbeläggning och skammen och  
det är lite pinsamt och det är egentligen mitt fel (Johanna) 

 
Något som många av informanterna beskriver som det svåraste att komma åt när det gäller 
våldsutsatta kvinnor med ett missbruk är den skuld och skam dessa kvinnor känner. De blir ofta 
ålagda skuld från sin partner genom att få höra att de inte är något värda och att det är deras eget fel 
att de blir slagna, så pass mycket att många socialarbetare beskriver att kvinnorna själva ger uttryck 
för att det är deras eget fel. Denna skuld och skam som många kvinnor känner åläggs dem också 
från samhällets sida där den rådande bilden beskrivs som att om man är missbrukare och våldsutsatt 
så har man antagligen sig själv att skylla för att man umgås i fel kretsar. Socialarbetarna beskriver 
det som att inställningen i samhället är att ingen bryr sig så mycket och det finns ingen information 
eller upplysning angående kvinnor med denna multiproblematik. 
 
En socialarbetare skiljer på känslan av skuld och känslan av skam, där det ena går att bearbeta, 
kanske med stöd från socialtjänsten, medan det andra beskrivs som något som är en viktig del för 
hur man kan utveckla arbetet med denna klientgrupp 
 

Skulden går att göra någonting åt för det är praktiskt, det kan man lösa. Vi  
kan be om ursäkt, vi kan betala tillbaka pengarna, vi kan försöka få barnen  
att förstå med tiden vad mamma har gjort. Det går att lösa skuld. Men skammen  
alltså tror jag är en viktig del  (Lotta) 

 
Det lyfts fram att det är viktigt att arbeta med dessa kvinnors skam för att de skall kunna tycka om 
sig själva och tycka de är värda ett liv utan missbruk och våld. Att vara missbrukare är i sig en skam 
och att sen vara våldsutsatt gör att skammen kommer från två olika håll. Det framkommer även att 
skammen beskrivs vara så svår att man har svårigheter att prata med socialarbetaren om det man har 
upplevt för att kvinnorna har en rädsla för hur socialarbetaren ska reagera. 

 
Det var ett tillfälle som en person sa till mig i ett samtal; jag skulle vilja berätta  
någonting men jag vet inte om jag kan det, om du kommer att tycka om mig efter  
det (Sonja) 

 
Skuld och skam beskrivs som gemensamma faktorer för kvinnor med denna problematik. När både 
samhället och relationen man lever i får en att känna dessa känslor krävs det utomstående hjälp, från 
exempelvis socialtjänsten, för att kunna bearbeta dem och känna att man över huvud taget är värd 
att vara drogfri och att inte bli slagen.   
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4.1.4. Ett delvis dolt problem 
 
Det framkommer också att den ena delen av problematiken ofta hålls dold. Kvinnorna får hjälp och 
insatser för en del av sin problematik, men socialtjänsten fångar inte alltid upp att det inte är hela 
sanningen som syns. Nedan beskrivs våldet som den dolda problematiken: 
 

Ofta ser man ju missbruket, men man kanske inte ser att det är våld i grunden. Och  
våldet i sig kan ju göra att man behöver missbruka för att klara av våldet. Och det  
har inte socialtjänsten varit så bra på att se skulle jag säga. Man har sett missbruket  
men man har inte tänkt att det är våldet kanske som är orsaken till att man fortsätter  
att missbruka. (Yvonne) 

 
Det lyfts fram att både missbruk och våldsutsatthet finns i alla samhällsklasser. Har en kvinna ett 
bra jobb och en ordnad vardag syns inte alltid problematiken. Detta är något som försvårar arbetet 
med denna klientgrupp. Det finns fortfarande många fördomar om hur ett missbruk eller en 
våldsutsatthet skall se ut vilket kan göra att dessa kvinnors problematik kan bli svårare att upptäcka 
både från allmänhetens och socialtjänstens sida. 
 
En anledning till att problemet hålls dolt kan vara att just kvinnor har mycket att förlora på att söka 
hjälp. Många av kvinnorna har barn och det finns en rädsla för att förlora sina barn genom att vara 
ärlig om sitt missbruk och då söker man inte heller hjälp för sin våldsutsatthet för att man är rädd att 
missbruket ska upptäckas 
 

 
 
4.1.5. Svårt med kontinuitet 
 
Att arbeta med dessa kvinnor beskrivs av socialarbetarna som svårt inom den kontext socialtjänsten 
har. Om kvinnan är uppe i ett missbruk blir det svårt att prata om våldet och även om kvinnan inte 
längre är i ett aktivt missbruk har hon mycket kvar att bearbeta innan hon bedöms ha landat i att 
vara nykter och hunnit bygga upp sitt liv tillräckligt för att vara redo att bearbeta sin våldsutsatthet. 
 
Något som lyfts fram är att denna klientgrupp är svår att arbeta med praktiskt då både våldet och 
missbruket gör att minnesfunktioner påverkas. Är kvinnorna i ett aktivt missbruk och är påverkade 
av alkohol eller droger försämras deras förmåga att ta in information. Detta gör det svårt att föra ett 
samtal och då ännu svårare att prata om våldet. Dessa kvinnor har ofta många olika insatser och 
behöver kontakt med många olika enheter inom socialtjänsten, något som i praktiken kan bli 
mycket svårt. 
 
Att gå på stödsamtal för sin våldsutsatthet bygger på frivillighet och om en kvinna samtidigt är i ett 
missbruk leder det ofta till att hon inte kommer på planerade återbesök då missbruket gör att det 
prioriteras framför dessa besök samt att denna klientgrupp har svårt att passa tider. Detta gör att det 
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är svårt för socialtjänsten att göra en planering för dessa kvinnor då kvinnorna själva ofta har svårt 
att följa den. Detta gör att det är svårt att få en kontinuitet i arbetet med dessa kvinnor. En informant 
som arbetar med våldsutsatthet påpekar att kvinnor med ett missbruk ofta inte kommer på bokade 
tider. En annan sida redovisas från en informant som arbetar med missbruk som menar att det är en 
del av missbruksproblematiken och att de är medvetna om att de måste ringa och påminna om tider 
flera gånger. 
 
En annan aspekt som lyfts fram är att dessa kvinnor inte orkar komma på samtal om sin 
våldsutsatthet för att de inte orkar prata om våldet och det de har varit utsatta för. Det framkommer 
att många kvinnor kommer på ett besök men sedan kommer de inte på nästa. 

 
Det är svårt att få dem att komma på de tider man har bestämt och då vet man inte  
om det är för att hon är full och hon inte har klarat av att ta sig dit eller om hon är  
inlåst för att hon inte får komma eller om hon har flytt någonstans (Ulrika) 

 
 

4.1.6. En utsatt grupp 
 
Våldsutsatta kvinnor med missbruk befinner sig ofta i väldigt utsatta positioner både utifrån sin 
våldsutsatthet och sitt missbruk. Det händer att de blir utnyttjade av personer i deras närhet. 
 

Det är de här kvinnorna som också utnyttjas i prostitution som liksom, utav sina  
män som lånas ut, säljs, till andra missbrukare. Så det blir liksom både i den  
relationen med sin partner och sedan blir man våldsutsatt i att man blir liksom  
utlånad till andra män. Det blir liksom från alla håll och kanter mot dem (Yvonne) 

 
Dessa kvinnor utsätter också sig själva för stora risker på grund av sitt missbruk och att de, som 
tidigare beskrivet, genom skuld och skam nedvärderar sig själva och menar att de är värda denna 
behandling.  
 

Hon utsätter sig för situationer så jag blir tokig, jag blir galen på 'na. Men hon tycker 
 inte att det är någonting ”Men jag slår ju tillbaka ju”. Men hallå. Hon åker på stryk 
 så hon vet inte vad hon heter. Och hon tycker inte att. Nej. ”Jag får skylla mig själv,  
det är jag som gapar och skriker” (Lotta) 

 
Kvinnor i denna situation har ofta ingen egen försörjning eller bostad och blir därför beroende av 
sin förövare då de ofta saknar eget nätverk. Som aktiv i ett missbruk beskrivs dessa kvinnor också 
som att de har svårt att skydda sig själva och se till sitt eget bästa. Detta gör att kvinnor i denna 
klientgrupp blir väldigt utelämnade åt samhällets stöd och hjälp. 
 
 
4.2. Ett behov av fler stödjande insatser för dessa kvinnor 
 
I samtliga verksamheter som intervjuades inom ramen för studien ansågs att dessa kvinnor har 
behov som idag inte tillgodoses. De behov som framkom är att det i dagsläget inte finns tillräckliga 
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möjligheter till skyddat boende för dessa kvinnor och att de insatser som finns ofta är kortvariga och 
dessa kvinnor är i behov av långvariga och samordnade insatser.  
 
 
4.2.1. Eget skyddat boende 
 
Ett stort problem i arbetet med dessa kvinnor är att det är svårt att få kontinuitet i insatserna då de 
ofta uteblir från stödsamtal och liknande. En möjlig lösning på detta är att våldsutsatta 
missbrukande kvinnor skulle ha tillgång till ett eget skyddat boende. Yvonne menar att detta är 
nödvändigt utifrån att öppenvård bevisligen inte fungerar för dessa kvinnor, då den inte kan erbjuda 
ett tillräckligt stöd då dessa kvinnor är i behov av insatser dygnet runt. 
 

Det ultimata vore att vi hade ett eget alternativt boende i [kommunen] för de här  
kvinnorna så att de skulle kunna få samma möjligheter som andra våldsutsatta  
kvinnor i [kommunen]. Det har vi ju inte idag utan idag blir det ju liksom är de rena  
just nu då kan det vara möjligt med [boende för våldsutsatta kvinnor men som ej tar  
emot kvinnor med aktivt missbruk] är de inte det då blir de ju hänvisade till 
missbruksboendena, och där är risken ännu högre för våldsutsatthet för där finns  
man bland andra missbrukare och män (Yvonne) 

 
Det har tidigare varit aktuellt i denna kommun att öppna ett boende där kvinnor med denna 
multiproblematik är välkomna. En socialarbetare berättar att det har utarbetats ett färdigt förslag på 
hur ett sådant boende skulle se ut. I detta förslag beskrivs att det skulle finnas både socialarbetare 
och sjukvårdspersonal. Möjlighet att delegera medicinering skulle vara möjlig och personal skulle 
finnas dygnet runt. Detta förslag blev dock inte aktuellt att gå vidare med då det bedömdes att det 
ekonomiska läget gjorde att det inte var aktuellt att gå upp med förslaget till berörda politiker just 
nu.  
 
Det framkommer att informanterna känner till att det finns två skyddade boenden i Sverige där 
dessa kvinnor är välkomna och att inget av dessa är i kommunal regi. I den aktuella 
underökningskommunen finns ett härbärge för kvinnor där de tillåts ha ett aktivt missbruk. Detta 
härbärge ligger dock precis bredvid ett boende för aktiva missbrukare där det finns både män och 
kvinnor så placeringen av detta härbärge är inte optimalt med tanke på att kvinnornas förövare kan 
finnas där och det finns heller inget av skydd där. 

 
Ett skyddat boende för denna klientgrupp är dock förknippat med vissa problem som exempelvis 
hur boendet skall kunna erbjuda ett tillräckligt skydd för dessa kvinnor samtidigt som risken att 
boendet blir avslöjat beskrivs som relativt stor inom denna klientgrupp:  

 
Men just det där att hålla det hemligt jag tycker det är en svår fråga. Hur håller  
man ett sådant boende hemligt för förövarna? För sticker en kvinna därifrån  
och påbörjar en karriär igen, så vad säger hon och sådär? Men ändå. Det måste ju  
ändå finnas. Någon form av halvvägs ja, här är ni välkomna, här får ni landa,  
här kan vi ta hand om er (Lotta) 
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4.2.2. Långvariga behandlingsinsatser 
 
Ett annat behov som identifierades var mer långvariga insatser. De insatser dessa kvinnor erbjuds är 
ofta kortare tider på exempelvis ett behandlingshem. Detta upplevdes inte som tillräckligt då dessa 
kvinnor beskrivs som att de är ”riktigt trasiga” och behöver längre tid på sig att bearbeta sin 
problematik både utifrån missbruket och våldsutsattheten.  

 
Våldet är så traumatiserande. Och gör du inget åt det så kommer det mycket  
mycket lättare. Du är där igen när du kommer ut (Lotta) 

 
De beskrivs dock att dessa långvariga insatser inte är något det verkar satsas på i samhället när det 
gäller dessa kvinnor, möjligen för att de bedöms vara en grupp som är svåra att få tillbaka till det 
man bedömer vara ett fungerande samhällsliv. 
 
 
4.2.3. Samordning 
 
Något som var återkommande i materialet var en efterfrågan om att dessa kvinnor behöver 
samordning i insatserna. Dessa kvinnor som redan är utsatta borde inte bollas runt mellan olika 
instanser, utan de behöver att någon lyssnar på dem och tar ansvar för att hjälpa dem med deras 
problematik. Det lyftes fram att det inte finns någon egentlig samordning kring dessa kvinnor. För 
att dessa kvinnor skall kunna få den hjälp de behöver med så få kontakter inom socialtjänsten som 
möjligt krävs ett bra samarbete. 

 
De här människorna, missbruksgruppen, det blir ett misslyckande hela tiden att  
kanske inte bli lyssnad på och kunskaper ser olika ut utifrån våldsbiten, utifrån  
missbruket. Man behöver få ihop det och de kanske behöver träffa en person istället  
för hundra (Johanna) 

 
Detta upplevs dock vara en avvägning mellan att täcka in hela kvinnans problematik, som för 
närvarande görs genom att hon har kontakter inom minst två olika delar av socialtjänsten, en för 
missbruket och en för sin våldsutsatthet, eller att om hon har endast en kontakt någon del av 
kompetensen går förlorad. 
 

De här kvinnorna, det är jättesvårt för dem. Och man får inte vara för många  
inblandade för det blir väldigt rörigt för dem. Samtidigt som man måste ha alla  
kompetenser inne (Yvonne) 

 
 

4.3. Kvinnorna är diskriminerade, nedprioriterade och svåra att nå 

 
Trots att erfarenheten av vilka behov dessa kvinnor har är relativt entydig mellan de olika enheterna 
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inom socialtjänsten är också uppfattningen att de inte får dessa behov tillgodosedda lika entydig. 
Detta anges bero på en rad olika orsaker, bland annat att kvinnorna själva inte är i stånd att hävda 
sina rättigheter, att de är en jobbig klientgrupp och är diskriminerade utifrån att de är just kvinnor. 
Det beskrivs som svårt att nå dessa klienter inom ramarna för socialtjänstens arbete och att det är 
svårt att prioritera vilken problematik som skall vara den initiala att arbeta med. Detta då det i 
nuläget inte finns någon enhet som arbetar med alla delar av multiproblematiken samtidigt och det 
inte finns tillräcklig kompetens om denna multiproblematik. Det framkommer också att 
socialtjänsten inte tar sitt ansvar för dessa kvinnor då de inte är en prioriterad grupp att arbeta med 
och att de är dåliga på att uppmärksamma våldsutsattheten. 
 
 
4.3.1. Kvinnorna själva kräver det inte 
 
Då våldsutsatta kvinnor med ett missbruk beskrivs som väldigt utsatt är de heller ingen grupp som 
av socialarbetarna bedöms vara tillräckligt resursstark för att hävda sina egna rättigheter.  

 
Det är ju en grupp som inte prioriteras i sig självt. De är inte högljudda, de hörs  
inte på det sättet, de kräver ingenting. De är inga som liksom går till politikerna och  
vill ha... i problematiken själv så ligger det ju att man inte kräver så mycket  
av samhället (Yvonne) 

 
Som i många andra fall med utsatta grupper är de beroende av att andra människor hävdar deras 
rättigheter det åt dem. Många informanter ansåg att det inte görs tillräckligt och att dessa kvinnor 
därför inte har de möjligheter till hjälp de behöver. Då dessa kvinnor av samhället ständigt ses som 
att de inte är värda något är de heller inte i stånd att kräva något av det samhälle som förminskar 
dem. 
 

Och det är kanske inte är så många som till syvende och sist känner att de står upp  
för den här gruppen och kämpar för dem och deras rättigheter. Och det är ingen 
grupp som gör någon reklam för sig (Ulrika) 

 
 
4.3.2. Svår klientgrupp att nå med insatser  
 
Den tidigare beskrivna skulden och skammen gör att dessa kvinnor många gånger kan vara svåra att 
nå med insatser. Det kan många gånger vara svårt för en våldsutsatt kvinna att söka hjälp för sin 
våldsutsatthet om hon vet att om hon erkänner sitt missbruk så riskerar hon att förlora vårdnaden 
om sina barn. Den tidiga normaliseringen gör också att många kvinnor inte ser våldsutsattheten som 
något utöver det normala. 
 
Trots att våld är så vanligt i kretsar där det förekommer missbruk är våldsutsatta kvinnor väldigt 
svåra att till på exempelvis träffpunkter och verksamheter för missbrukare. Detta då personalen där 
vill vara lojal mot kvinnorna som de byggt upp en relation med. De anmäler därför väldigt sällan till 
socialtjänsten. 
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De låter ju de här tjejerna vara på ett sätt. Och de vill ju heller inte svika dem på  
något sätt så de hör ju inte av sig till socialtjänsten i onödan. Så där ute pågår  
en hel del tyvärr som inte vi vet om (Lotta) 

  
 
4.3.3. Vilken problematik skall prioriteras 
 
En svårighet när det gäller att arbeta med dessa kvinnor är hur man skall prioritera problematiken 
eftersom att prata om våldet kan göra att kvinnan utvecklar en ångest som hon hanterar genom att 
återgå till ett missbruk. Samtidigt menas det att en obearbetad våldsproblematik i grunden ger 
väldigt små chanser för dessa kvinnor att lyckas med en behandling för att bli drogfria eller nyktra. 

 
Så länge vi inte jobbar med våldet så kommer missbruket finnas kvar, på många utav  
dem. För det är så pass trasigt utav våldet så får man inte hjälp med det så måste  
man dämpa ångesten. Och då fortsätter missbruket och så fortsätter våldsutsattheten 
 eftersom det är så pass mycket våld i de relationerna (Yvonne) 

 
En kontrasterande bild redovisas dock också: 
 

Man behöver vara ren en viss tid tänker jag för att kunna orka börja prata  
våld (Johanna) 

 
Det framkommer ingen klar bild gällande vilken problematik som skall prioriteras utan det är upp 
till varje socialarbetare att individuellt bedöma vilken behandlingsinsats som skall prioriteras. 
 

4.3.4. Mer kompetens och fortbildning  
 
En synpunkt som framkommer är en efterlysning av fortbildning för personal som en självklar del 
och inte som något som bygger på att enskilda medarbetare i personalen tar det på sig att själva söka 
upp utbildningar. Det finns en önskan om att kompetens om våldsutsattheten även finns inom 
missbruksvården och vice versa då det är så tydligt att dessa problem ofta samexisterar och 
påverkar varandra. Det beskrivs att det behövs mer kompetens och utbildning för att nå dessa 
kvinnor utifrån deras våldsutsatthet. 
 
Det beskrivs att efter fortbildning fås en ökad förståelse och en annan bild av problematiken runt att 
vara våldsutsatt: 
 

Från början var det fokus på missbruk sen började vi gå utbildningar på  
[ett utbildningscentrum] och fick liksom mer och mer förståelse för processen och 
våldsprocessen, hur kvinnan blir beroende, man fick liksom en helt nya en helt ny  
insyn i det där  (Greger) 

 
  

 
4.3.5. Socialtjänsten tar inte sitt ansvar 
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Socialarbetarna berättar om att socialtjänsten är dåliga på att möta upp missbrukande kvinnors 
behov av att få insatser för sin våldsutsatthet 
 

Vi når dem inte utifrån våldet, och vi är dåliga överlag att se att de är våldsutsatta.  
Så jag kan inte säga att socialtjänsten på något sätt möter upp deras behov på  
det sättet (Yvonne) 

 
Det framkommer också att det inte frågas tillräckligt mycket om våld och att det är ett område där 
socialtjänsten verkligen skulle kunna förbättras. Både när det gäller var man frågor om våld och hur 
man frågar. I nuläget anses att det varken frågas på tillräckligt många ställen eller tillräckligt ofta.  

 
Många gånger så är ju människor rädda för att fråga för man vet inte vad man får i  
knät och jobbar man på myndighet också så blir ju det vad gör man av informationen  
man får. Men en fråga skadar aldrig. Sedan att man får mer och göra, ja, men  
vi är här för att jobba för människor så då är det bara att gilla läget (Johanna) 

 
Dessa kvinnor är ingen prioriterad grupp att arbeta med på grund av att de beskrivs som besvärliga 
och jobbiga att arbeta med utifrån socialtjänstens verksamhet. Detta kan ha ett samband med det 
informanterna beskriver gällande att dessa kvinnor ofta ses av samhället som att de har sig själva att 
skylla för att ha hamnat i ett missbruk. 
 

De kommer liksom sist i prioriteringsordningen på grund av att de är jobbiga  
och inget häftiga alls att jobba med. Det är inget hipp att jobba med den  
här gruppen (Ulrika) 
 
 

Det beskrivs också att socialarbetarna själva är dåliga på att uppmärksamma våldsutsattheten hos 
missbrukande kvinnor. Detta kan bero på att socialarbetarna själva går igenom en 
normaliseringsprocess och därmed inte reagerar på våldet för att de blir så vana att höra om det. 
 
  Det är inte bara klienterna som normaliseras, utan även vi i personalen gör 

 det (Majken) 
 
 
4.3.6 Diskriminerade utifrån kön 
 
Kvinnor i ett aktivt missbruk beskrivs som osynliggjorda och att de ses som mindre värda och bara 
ett bihang till männen. 
 

De har ingen självklar plats någonstans. De har inte ens en självklar plats på  
missbrukssidan för där tar männen den självklara, de missbrukande männen tar 
mer betydligt mycket mer självklar plats än kvinnor (Yvonne) 

 
Inom missbruksvården beskrivs de flesta behandlingar som att vara designade för män och deras 
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behov. Att vara kvinna inom missbruket är i många fall förenat med att vara utsatt för våld. Då 
många av dessa behandlingar för missbruk är blandade och innehåller både kvinnor och män är 
risken stor att träffa på sin förövare eller någon i samma krets under behandling. Detta leder till en 
svårighet att prata om våldet inom ramen för en blandad missbruksbehandling och risken är därför 
stor att både missbruket och våldsutsattheten fortsätter. 
 
Att det är på detta sätt reflekterar en socialarbetare kring på följande sätt: 
 

Jag kan fundera över om det har betydelse att inom missbrukssidan så är  
det ju förhållandevis mycket män som jobbar, jämfört med resten av socialtjänsten  
och ibland har jag funderat på om det har betydelse (Ulrika) 
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5. Diskussion 
 
I följande avsnitt summeras studiens resultat och en diskussion förs om studiens 
vetenskapsteoretiska ansats. I detta avsnitt adderas också Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater för att 
vidare diskutera studiens resultat. Efter detta förs en diskussion om vald metod och slutligen vilka 
implikationer denna studie kan ha för framtida forskning och det sociala arbetets praktik. 
 
 
5.1 Summering 
 
Det som resultatet i denna studie av våldsutsatta kvinnor med missbruk antyder är att de är en 
klientgrupp vars insatsbehov idag inte tillgodoses av nuvarande insatser inom socialtjänsten. Dessa 
kvinnor beskrivs som att ha en komplex problembild då de både är utsatta offer med mycket skuld 
och skam som leder till ett döljande av problematiken, samtidigt som de är en jobbig klientgrupp att 
arbeta med då de har svårt med kontinuitet som många gånger är kärnan i socialtjänstens arbete 
samt har svårt att prata om sin problematik och att tillgodogöra sig hjälpinsatser. Detta gör att 
många av dessa kvinnor har behov som inte tillgodoses. Resultatet av denna studie antyder att dessa 
behov är att kvinnor med denna problematik behöver någonstans där de kan vistas skyddat trots att 
de har ett missbruk samt långvariga och samordnade behandlingsinsatser. Dessa behov tillgodoses 
dock inte och resultatet pekar på en del anledningar till hur socialarbetarnas erfarenheter ser ut 
gällande varför det är så. Dessa erfarenheter inkluderar att kvinnor inom denna klientgrupp är svåra 
att nå och själva inte är i stånd att kräva att deras behov tillgodoses, att socialtjänsten är dåliga på att 
se båda sidorna i dessa kvinnors dubbelproblematik samt har svårt att prioritera vilken del av denna 
problematik som skall vara den initiala att bearbeta. Våldsutsatta kvinnor med missbruk är heller 
ingen prioriterad grupp utan kommer sist i prioriteringsordningen och blir även diskriminerade 
utifrån sin könstillhörighet. 
 
 
5.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
 
I kapitlet om tidigare forskning framkom att ett område där det beskrevs som att finnas ett glapp i 
forskningen gällande våldsutsatta kvinnor med missbruk var nivån mellan klienterna och de 
politiska direktiven. Detta återfinns bland annat i artiklarna av av Hensing et al. (2008) och Rejmer 
et al. (2010). De politiska direktiven uppfylls inte enligt klienterna och denna studie kan 
förhoppningsvis bidra till en viss utökad förståelse gällande varför det kan vara så. Detta genom att 
redovisa socialarbetarnas erfarenheter då det är de som befinner sig mellan dessa två nivåer. 
 
I resultatet av denna studie antyds att dagens insatser för att behandla missbruket hos kvinnor som 
också utöver detta missbruk har en våldsproblematik är bristfälliga. Tillgängliga insatser inom 
socialt arbete för missbruksbehandling i form av gruppverksamheter eller liknande är ofta blandade 
och innehåller både män och kvinnor. Detta försvårar möjligheten för kvinnorna att kunna prata om 
våld då förövarna ofta är män och till och med kan förekomma i samma verksamhet. Att detta är en 
viktig del i behandlingen för dessa kvinnor återfinns även i forskningen där det i intervjustudien 
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genomförd av Birath Scheffel et al. (2013) framkommer att det i Sverige idag inte är en tillräckligt 
holistisk syn på missbruksbehandlingen. Detta visas också i den internationella forskningen där 
Andrews et al. (2011) kommer fram till att kvinnor med denna multiproblematik är i behov av 
många och samordnade insatser. 
 
I dessa behandlingar, vare sig det är för missbruk eller för kvinnornas våldsutsatthet, framkommer i 
studien att denna klientgrupp är svår att arbeta med då de inte alltid kan förhålla sig inom de ramar 
socialtjänstens arbete sker inom. De har också på grund av sitt missbruk och sin våldsutsatthet svårt 
med minnesfunktioner och att ta till sig information. Dessa erfarenheter visas också i forskningen 
när det gäller kvinnor med missbruk (Rejmer et al., 2010). 
 
En aspekt som är återkommande både i studien och i den tidigare forskningen är att det finns ett 
klart samband mellan våldsutsattheten och missbruket. Detta återfinns bland annat i forskningen av 
Greaves et al. (2006), Wiersma et al. (2006), Kaysen et al. (2007), Poole et al. (2008) och Devries 
(2014). Det framkommer även i studien en tudelad bild gällande om det går att rangordna dessa 
kvinnors problem eller om behandling måste ske för båda problemområden parallellt. Denna 
tudelade bild påvisas i denna studie och även i forskningen där Augustsson och Kuno (2006) gjorde 
en intervjustudie som visade på liknande resultat. 
 
Genom resultatet i denna studie antyds att något som är viktigt att arbeta med för att socialarbetare 
skall kunna nå fram och kunna arbeta med denna klientgrupp är primärt klienternas känslor av skuld 
och skam. Dessa resultat stöds även i forskningen av den kvalitativa studien genomförd av Hensing 
et al. (2008). 
 
 
5.3 Resultat i förhållande till gräsrotsbyråkrati 
 
Socialarbetare är en arbetsgrupp som arbetar direkt med klienter men under krav från en 
organisation och politiska riktlinjer och direktiv. Detta skapar en speciell situation för 
socialarbetarna som kan vidareutvecklas med hjälp av begreppet gräsrotsbyråkrati. Detta begrepp 
har därför valts för att fördjupa diskussionen av studiens resultat. 
  
Gräsrotsbyråkrater beskrivs som människor som arbetar direkt med medborgare och ofta har ett 
stort mått av handlingsfrihet i sitt yrkesutövande. Exempel på sådana yrken är poliser, lärare, 
sjukvårdspersonal och socialarbetare. Gemensamt för personer som arbetar inom dessa yrken är 
också att de har möjlighet att ge förmåner men också vidta negativa åtgärder som kan påverka andra 
människors liv och möjligheter (Lipsky, 1980, ss. 3). Gräsrotsbyråkraterna arbetar också med ett 
stort mått av osäkerhet då människobehandlande yrken ofta är komplexa och det ingår i 
arbetsuppgifterna att fatta snabba beslut samtidigt som de ofta har en tung arbetsbörda. Detta gör att 
gräsrotsbyråkrater ofta upplever att det inte finns tillräckliga resurser för att göra ett bra jobb 
(Lipsky, 1980, ss. 29). I denna studie blir detta tydligt då det genom resultatet framkommer att det 
politiska mål som är satt för arbetet med denna klientgrupp inte uppnås. Våldsutsatta kvinnor med 
en missbruksproblematik får inte den hjälp och de insatser de påvisas ha behov av. 
 
Vidare beskrivs att gräsrotsbyråkrater har en viktig roll eftersom det är de som har den direkta 
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kontakten med klienterna och gräsrotsbyråkraternas handlande får direkta följder i dessa klienters 
liv. De tvingas ofta ta beslut i ärenden på en gång och med fokus på individen framför dem. I 
kontrast till detta är policyskapande, där tar processen lång tid och sker ofta utan inblandning av de 
som i förlängningen kommer påverkas av beslutet (Lipsky, 1980, s. 8). När det kommer till studiens 
område, våldsutsatta missbrukande kvinnor, har gräsrotsbyråkraterna, i detta fall socialsekreterarna, 
en god överblick över de behov klienterna har. Trots detta finns det inte möjlighet att tillgodose 
dessa från organisationens sida. Den kunskap om behoven gräsrotsbyråkraterna tar tillvara i sitt 
möte med klienten når inte hela vägen upp till policyskaparna. 
 
Att vissa gräsrotsbyråkrater specialiserar sig på vissa områden gör att andra inom samma 
verksamhet inte behöver göra det och att den bördan lyfts från dem. Specialisering gör dock också 
att gräsrotsbyråkraterna tappar förmågan att de sitt arbetsområde som en helhet. Specialiseringen 
ger en viss typ av regler som skall följas för att få ett visst typ av resultat (Lipsky, 1980, ss.146). 
Inom det sociala arbetet delas arbetet ofta upp i enheter, exempelvis en enhet som kan bemöta 
kvinnorna utifrån missbruket och en enhet som kan bemöta dem utifrån deras våldsutsatthet. Detta 
bidrar till specialiseringen och gör att mycket av det holistiska synsätt som efterlyses i studien går 
förlorat. Kvinnornas problematik definieras som antingen en missbruksproblematik eller en 
våldsutsatthet och det finns ingen logisk struktur för att bemöta denna typ av multiproblematik. 
Eftersom sociala insatser inte innebär någon kostnad för mottagaren är det upp till organisationen 
att se till att insatserna distribueras till rätt person. Detta gör att organisationen måste göra skillnad 
på mottagare då alla inte är lika värdiga denna hjälp. Hur väl man kan anpassa sig till att vara en 
klient är avgörande för detta. Organisationen har kategorier där varje klient bedöms och kartläggs 
utifrån sina kvalificerande eller diskvalificerande egenskaper. (Lipsky, 1980, ss.105). I resultatet av 
studien framkommer att våldsutsatta kvinnor med en missbruksproblematik beskrivs som en jobbig 
klientgrupp att arbeta med inom det sociala arbetets fält då de ofta är dåliga på att passa tider och 
det är svårt att få till en kontinuitet i arbetet. Dessa kvinnor har också svårt att tillgodogöra sig 
information. Detta kan ses som exempel på sådana diskvalificerande egenskaper Lipsky nämner och 
som bidrar till att dessa kvinnor är dåliga på att anpassa sig till att vara klienter och att de genom 
detta inte får tillgång till de insatser de är i behov av. 
 
Lipsky använder även en liknelse till sjukvården på ett slagfält där de skadade soldaterna 
kategoriseras i ”livshotande skador med litet hopp om förbättring”, ”lätta skador som inte kräver 
omedelbar vård” och ”allvarligt skadade men med stort hopp om bättring om medicinsk hjälp ges 
snabbt”. Den senare kategorin bedöms vara den där merparten av resurserna skall sättas in för att 
optimera resursanvändningen (Lipsky, 1980, ss.105). En möjlig anledning till att kvinnor med den 
för studien aktuella problematiken inte får sina behov tillgodosedda genom insatser kan vara det 
som i resultatet beskrivs som deras mycket komplexa problembild där man inte vet vilken 
problematik som skall behandlas först. I Lipskys liknelse kan det innebära att dessa kvinnor faller 
under kategorin ”livshotande skador med litet hopp om förbättring” och genom detta bortprioriteras 
när resurser skall fördelas.   
 
 
5.4 Resultat i förhållande till metod 
 
Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta 
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kvinnor med en missbruksproblematik, vilka insatsbehov som identifierats och om de idag 
tillgodoses i den nuvarande insatsrepertoaren. Den valda hermeneutiska ansatsen gjorde att studien 
kunde ta tillvara på de olika socialarbetarnas erfarenheter och synsätt på denna multiproblematik 
och gav stort utrymme för beskrivningar av dessa kvinnor och de insatser socialarbetarna ansåg 
behövdes utifrån dessa kvinnors behov. Detta gav en rikedom i erfarenheter och kunskap som utan 
denna teoretiska ram gått förlorad 
 
Den metod som valdes för datainsamling var kvalitativa intervjuer. Denna metod tillförde studien en 
möjlighet för oss som författare att växa med studien. Detta då frågeformuläret inte behövdes följas 
strikt utan denna metod ger forskaren tillåtelse att frångå formuläret delvis och exempelvis ge 
informanterna extra tid under intervjuerna att prata om sina respektive specialområden. Detta 
bedöms ha varit till studiens fördel då det resulterade i ett rikt datamaterial att analysera. Det anses 
att samma resultat inte skulle gått att uppnå med exempelvis en enkätstudie. Detta tillvägagångssätt 
i form av kvalitativa intervjuer får dock som effekt att denna studie blir något svårare att upprepa 
och den externa reliabiliteten påverkas något negativt. Det bedömdes dock att fördelarna med 
kvalitativa intervjuer övervägde denna påverkan. 
 
Innehållsanalys som analysmetod gjorde att resultatet kunde ta tillvara på de erfarenheter som 
informanterna presenterade utan att göra några större tolkningar av materialet då denna metod till 
stor del fokuserar på det manifesta innehåller i ett material. En mer tolkande metod anses inte ha 
varit passande då denna studies fokus är socialarbetarnas erfarenheter av arbetet med våldsutsatta 
kvinnor med missbruk. Det har därför varit en målsättning att så långt som möjligt inte inkludera 
den förförståelse som fanns från författarnas sida i materialet. Detta är därför något som diskuterats 
många gånger under analysen för att på så sätt kunna bortse från den och endast redovisa 
socialarbetarnas erfarenheter.  Då det är en metod där forskaren arbetar nära materialet och utan 
förutbestämda kategorier gör det att studiens resultat förhoppningsvis kan återge dessa 
socialarbetares erfarenheter väl.  
 
 
5.5 Implikationer för forskning och det sociala arbetets praktik 
 
Både tidigare forskning och denna studies resultat pekar på att våldsutsatta kvinnor med missbruk är 
en målgrupp som inte prioriteras när det kommer till att anpassa den hjälp och det stöd som ges 
utifrån identifierade behov hos klienterna. Det framkommer även att denna klientgrupp inte hörs 
eller syns i den allmänna debatten och inte gör sina röster hörda för att kräva den hjälpen de 
behöver. Det finns heller inte mycket forskning på området. Med grund i detta skulle det behövas 
mer forskning för att hjälpa till att lyfta frågan i den allmänna debatten.   
 
Denna studie har valt att lägga fokus på socialarbetarnas erfarenheter. Detta gjorde dock att denna 
studie inte har möjlighet att redovisa på ett direkt sätt vad klienterna själva tycker om dessa insatser. 
Detta vore en aspekt framtida forskning skulle kunna fokusera på då detta kan ge andra resultat än 
denna studie och denna samlade bild av vad både socialarbetare och klienter tycker kan vara ett gott 
underlag för det sociala arbetets praktik. 
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I studiens resultat framkommer att våldsutsatta kvinnor med ett missbruk känner så pass mycket 
skuld och skam att det hindrar dem från att söka hjälp och från att erkänna sin problematik. Det blir 
därför viktigt att i framtiden arbeta med dessa känslor hos kvinnorna för att över huvud taget kunna 
nå dem med insatser. Det lyftes också fram att socialarbetarna inte anser att det finns tillräckligt 
mycket kompetens inom ämnet och att socialtjänsten är dåliga på att möta dessa kvinnor i deras 
problematik och på att faktiskt se dem. Det frågas inte tillräckligt mycket om våldsutsatthet och 
missbruk i de olika instanserna. Detta kan bero på att utbildning i de respektive problemområdena 
saknas och att det behövs mer kompetens och fortbildning för att våga fråga och samtidigt kunna 
veta hur ett svar skall hanteras och bemötas. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som nu ska skriva vårt examensarbete. Fokus 
för studien är kvinnor utsatta för våld i nära relation och som även har ett missbruk. Vi vänder oss 
till dig som har kunskaper inom området, med en förfrågan om ditt intresse i att om möjligt, 
medverka i den? 

Vi vill därför intervjua dig om din syn på denna klientgrupps hjälpbehov och de insatser som ges 
och om den insatsrepertoar som finns att tillgå. I studien avses att utveckla kunskaper om behov och 
insatser specifikt för denna klientgrupp. 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och kommer att spelas in och transkriberas. Allt material 
kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Under arbetets gång kommer enbart vi och 
vår handledare ha tillgång till det insamlade materialet. Det enda som eventuellt kommer synas i 
slutresultatet är vilken verksamhet deltagaren/informanten arbetar inom. Deltagandet är helt 
frivilligt. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga deltagare/informanter och även om 
du tackat ja till att delta, får du självklart när som helst välja att avsluta ditt deltagande. 

Vi kommer att kontakta er nästa vecka angående en eventuell medverkan men hör gärna av dig om 
du känner att du vill medverka eller om du har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Bergman                       Elin Stenberg 

Mail:       Mail:  

Telefon:                        Telefon:  

 

Handledare 

Docent Ulla Hellström Muhli 

E-post:  
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Bilaga 2- Samtyckesblankett 

 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i denna studie om våldsutsatta kvinnor med missbruk och vet vad 
studiens syfte är. Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som 
helst kan välja att avbryta min medverkan. 
 
De uppgifter som framkommer under intervjun kommer behandlas på ett sådant sätt så att min 
identitet inte röjs. Dessa uppgifter kommer inte föras vidare, och mitt namn kommer inte vara 
synligt i den slutgiltiga uppsatsen. Uppgifterna kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del 
av dem. De uppgifter jag lämnar kommer endast att användas till denna studie men jag är medveten 
om att slutversionen av uppsatsen är offentlig.  
 
 
 
 
Datum och ort 
 
 
…................................................................... 
 
 
Informant 
 
 
…................................................................... 
 
 
Studenter 
 
 
 
…................................................................... 
 
 
 
 
…................................................................... 
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Bilaga 3- Intervjuguide  

 
 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som socionom/behandlingsassistent?  
- Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
- Beskriv dina arbetsuppgifter 

 

Verksamhetsfrågor 

- Beskriv denna arbetsplats 
- Hur arbetar ni inom den här verksamheten med våldsutsatta kvinnor med missbruk? 
- Upplever du att det finns det några svårigheter när det gäller att arbeta med denna 

klientgrupp och i så fall vilka? 
- Hur ofta kommer du i kontakt med den här klientgruppen? Upplever du att denna 

klientgrupp ökat i antal? Varför tror du det är så? 
 

Klientfrågor 

- Hur skulle du beskriva orsaken till att problemen uppkommit? 
- Hur ser du på sambandet mellan missbruk och våldsutsatthet? 
- Hur länge har klienterna haft dessa problem? 
- Vad har gjorts tidigare för att lösa problemen? 

 

Insatsfrågor 

- Vilka insatser kan ni inom din verksamhet erbjuda denna klientgrupp? 
- Vilka behov tillgodoses genom dessa insatser?  
- Finns det behov som inte tillgodoses?  
- Hur uppfattar du dessa insatser? 
- Tycker du att det finns behov av andra insatser? 
- Samordnas insatser mellan olika enheter för denna klientgrupp? 
- Upplever du att du har tillräckliga förutsättningar att hjälpa dessa klienter? 
- Beskriv ditt senaste ärende med en kvinna inom denna klientgrupp. Vilka insatser erbjöds? 

Hur blev resultatet? Upplever du att något kunde gjorts annorlunda? 
 

 


