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ABSTRACT 

Studiens syfte är att undersöka vilka stödinsatser socialtjänstens verksamheter har att erbjuda 

våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Undersökningen av stödinsatser har genomförts med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer där fyra socialarbetare bidrog med information om 

socialtjänstens organisering i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Resultatet visar att våldsutsatta 

kvinnors behov varierar från ärende till ärende. Stödinsatser som kan erbjudas är uppdelade i 

tre kategorier, boende, ekonomiskt/praktiskt stöd och samtalsstöd. Socialarbetare beskriver 

begränsningar i att kunna möta essentiella behov till följd av bostadsbristen, samt att brist på 

insatser kan leda till att de utför uppgifter som inte ingår i deras formella arbetsuppgifter. 

Slutsatsen är att socialtjänsten stödjer och främjar våldsutsatta kvinnor med de insatser som 

finns, men att insatserna kan utökas och eventuellt förbättras.  

 

Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor, våldsutsatta kvinnor, nära relationer, socialtjänsten, 

stödinsatser 
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1.   INLEDNING 

Detta inledande kapitel handlar övergripande om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Vidare 

presenteras det förstärkta ansvaret kommunerna har fått inom området genom att 

socialtjänstlagen skärptes under 2007. I kapitlet introduceras studiens problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och betydelsen 

av återkommande begrepp och definitioner i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor är ett världsproblem som förekommer inom alla kulturer. Idag 

erkänns våldet som en kränkning av mänskliga rättigheter och som ett globalt 

samhällsproblem (Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK, u.å.). I Sverige anmäldes 12 400 

misshandelsbrott under 2016 där offret var i nära relation med gärningspersonen. Det innebär 

att 18 procent av de som blivit utsatta för misshandel under 2016 anger i nationella 

trygghetsundersökningen att gärningspersonen var en närstående till offret. Det förekommer 

däremot stora skillnader mellan könen. För kvinnor är gärningspersonen en närstående i 40 

procent av fallen, medans motsvarande andel för män är 3 procent (Brå, 2017). Statistiken 

påvisar inte en fullständig bild på grund av ett mörkertal som gör det svårt att definiera hur 

utbrett våldet är i verkligheten (NCK, u.å.). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har 

genomfört en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet, där 10 000 

kvinnor och 10 000 män från 18-74 år slumpmässigt valdes ut för att delta i en 

enkätundersökning. Den nationella prevalensstudien belyser kvinnor och män som blivit 

utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Undersökningen är för att belysa övergripande 

siffror om utsträckningen av våld i det svenska samhället. Undersökningen redovisar att 20 

procent av kvinnorna och 8 procent av männen som fyllt 18 år har någon gång varit utsatta för 

systematiskt och upprepat psykiskt våld från sin tidigare eller aktuella partner. Resultatet från 

nationella prevalensstudier möjliggör en övergripande uppfattning om våldsutsatthetens 

utsträckning (NCK, 2014). Brå (2014) har studerat utsattheten för brott i nära relation under 

livstiden och resultaten visar att drygt 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen 

någon gång blivit utsatta för brott i nära relationer. Enligt Brå (2017) är det mer vanligt att 

kvinnor blir utsatta för grövre våld som kan leda till behov av stödinsatser från olika instanser 

såsom socialtjänsten, sjukvård m.m. Lagstiftningen har förstärkt socialtjänstens ansvar kring 

stöd till kvinnor som är våldsutsatta. Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd och 

hjälp till en person som utsätts för brott, enligt 5 kapitlet, 11§ Socialtjänstlagen. 
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Socialtjänstlagen skärptes under 2007 för att förtydliga kommunens ansvar gällande stöd och 

hjälp till brottsoffer. Denna ändring innebar en särskild koncentration på att kvinnor och barn 

som är våldsutsatta och som bevittnat våld kan behöva hjälp och stöd (NCK, u.å.). Den 

socialpolitiska debatten om våldet har också bidragit till utvecklade åtgärder mot stödinsatser. 

Trots det finns det ändå inte mycket forskning om hur stödet är utformat, vad den består av 

och det befintliga stödets effektivitet. Med tanke på det växande ansvaret socialtjänsten har 

för våldsutsatta kvinnor, är det teoretiskt av intresse att undersöka mer om stödinsatserna som 

finns, och hur det sociala arbetet förhåller sig i relation till kvinnornas behov (Ekström, 2016). 

Därigenom kan socialtjänstens arbete och åtgärder till våldsutsatta kvinnor utvärderas, 

granskas och analyseras för hur dessa bemöter kvinnans behov. Vidare behöver det forskas 

om vilka insatsområden som behöver utvecklas eller åtgärder som behöver tillsättas för att 

underlätta kvinnans situation, och inte minst om dessa insatser/åtgärder bibehåller en god 

kvalité som främjar kvinnan. Fler studier om socialtjänstens insatser skulle uppmärksamma 

vilken välfärdsstruktur det svenska samhället tillhandahåller för våldsutsatta kvinnor och 

apropå arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Sådana undersökningar skulle kunna ge mer 

kunskap om olika typer av våld samt informera medborgare om vilka olika insatser som kan 

erbjudas. Kunskap om våld kan också leda till kritiskt tänkande från våldsutsatta kvinnor. 

Med kritiskt tänkande menas att våldsutsatta kvinnor lättare i sina relationer kan 

uppmärksamma våldet för att kunna förhindra det i sina liv. Ökad kompetens om våld för 

anställda som arbetar och möter människor i sin vardag kan ge ett kritiskt tänkande som 

utvecklar uppmärksamheten och förståelsen för när människor far illa. Att kritiskt reflektera  

kan vara en utväg till något bättre som kan gynna personer i fråga.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänstens verksamhet 

stödjer och främjar kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer.   

 

1.   Vilka stödinsatser erbjuder socialtjänsten kvinnor som blivit utsatt för mäns våld i nära 

relationer? 

2.   Hur ser socialarbetares roll ut i arbetet med de utsatta kvinnorna? 

3.   På vilket sätt är verksamhetens stödinsatser fungerande och hållbara?  
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1.3 Avgränsningar 

Olika former av våld omfattas i studien, vilket inkluderar fysiskt, psykiskt, materiellt, 

ekonomiskt, sexuellt och latent våld. Studien undersöker insatser för kvinnor i heterosexuella 

relationer (pojkvän, särbo, sambo, make), vilket exkluderar icke-heterosexuella och icke-

binära individers relationer. Undersökningen är avgränsad till mäns våld mot kvinnor, vilket 

innebär att kvinnors våld mot män inte diskuteras i studien, på grund av våldets stora 

omfattning är det till fördel med ett koncist och snävt avgränsningsområde, i syfte att lyfta 

fram betydande delar som bör belysas.  

 

En betydande faktor som genomsyrar insatsens utformning och som inte kommer att 

behandlas eller studeras i denna studie är bemötandet kvinnan får från olika stödpersoner. Ett 

bra bemötande kan öka kvinnans trygghet och förtroende till eventuella lösningar (Lin-Roark, 

Church & McCubbin, 2015) men då är det  rimligare att intervjua våldsutsatta kvinnor om 

deras egna upplevelser av bemötandet från socialarbetarna vilket inte kommer att ske i denna 

studie (Shamai, 2000). Studiens intresseområde handlar om välfärdens strukturering dvs. hur 

socialtjänsten har organiserat sina insatser för våldsutsatta kvinnor. I och med detta kommer 

socialarbetare inom området att intervjuas.  

 

1.4 Begrepp och definitioner 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga 

rättigheter som medför eventuella skadliga konsekvenser för det kvinnliga offret (Dufort, 

Gumpert & Stenback, 2013). Begreppet våldsutsatta kvinnor i denna undersökningskontext 

innebär våld i nära relationer i form av psykiskt, fysiskt, ekonomisk, materiellt, sexuellt och 

latent våld från en närstående. Definitionen av ”nära relationer” betraktas i denna 

undersökning som kvinnans närstående i form av pojkvän, särbo, sambo, make (NCK, u.å.). 

Socialtjänst innebär en central del av Sveriges välfärdssystem, en social verksamhet som 

arbetar utifrån socialtjänstlagen i kommunal regi. Verksamheten arbetar med stöd och hjälp 

till barn, unga, vuxna och äldre. Alla samhällsmedborgare kan vända sig dit vid olika problem 

(SOU 2009:32). Stödinsatser i denna kontext är uppmärksammandet av problem där 

eventuella åtgärder sätts in för att lösa eller förebygga problemen, det vill säga insatser från 

socialtjänsten för våldsutsatta kvinnor för att underlätta situationen och främja kvinnorna efter 

våldsgärningar (Kunskapsguiden, 2016). 
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2.   TIDIGARE FORSKNING  

Detta kapitel innehåller svensk författningstext som belyser hur Sverige har förstärkt 

socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor, samt tidigare forskning för hur detta vidare 

kan ha påverkat stödinsatser till våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Det tillkommer även 

övergripande fakta om globala sammanhang som belyser våldets konsekvenser. 

Avslutningsvis delges socialtjänstens organisering för våldsutsatta kvinnor i Sverige och 

återkommande teoretiska perspektiv inom området. 

 

2.1 Våldets sår jämte förebyggandet av våld i globala och lokala sammanhang 

Världshälsoorganisationen (WHO) visar i en studie att våld i nära relationer är bland de 

vanligaste orsakerna till ohälsa hos kvinnor. Tidigare eller aktuella erfarenheter av fysiskt 

eller sexuellt våld, eller båda, av en intim partner har visat sig förknippas med ett stort antal 

fysiska eller psykiska problem hos kvinnor. Dessa samband verkar inte förklaras av skillnader 

i ålder, civilstånd eller utbildningsnivå på någon av de olika 10 undersökta länderna i 

Sydamerika, Asien, Afrika, Europa och Oceanien.  Dessa resultat påvisar att våld i nära 

relationer inte enbart kan orsaka direkta konsekvenser som skada och dödlighet, utan även 

kan bidra till en rad sjukdomar framöver genom sin indirekta effekt på hälsan. De främsta 

studier som bedrivits i Europa och USA har visat att kvinnor som upplevt våld riskerar att 

drabbas av ett brett spektrum av funktionsstörningar, inklusive irritabel tarmsyndrom, 

gynekologiska störningar och kronisk smärta. Det är i synnerhet noterbart att WHO-studien 

fann en koppling mellan nyligen inträffade erfarenheter av ohälsa och livstidserfarenheter av 

partnervåld. Detta innebär att konsekvensen och följden av våldet kan vara länge efter att det 

faktiska våldet har upphört (Världshälsoorganisationen, WHO, 2005). Enligt socialstyrelsens 

allmänna råd (SOSFS 2014:4) bör socialnämnden fastlägga när och hur anställda i 

verksamheterna ska ställa frågor om våld i syfte att identifiera våldsutsatta som är i behov av 

stöd och hjälp: 

 
”Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha 

kunskap om våld och andra övergrepp för att kunna uppmärksamma att en person 

är våldsutsatt och se till att hon eller han får hjälp för sin våldsutsatthet” (SOSFS 

2014:4, s. 6).  

 



	   5	  

Kunskap och kompetens kring vad som är våld, identifikationer av våldssituationer och 

bemötande till misstänkt våldsutsatta är fundamentala incitament för motverkandet och 

förebyggandet av våld i nära relationer. Uppmärksammandet av våldet och upplysandet om 

stödinsatser kan eventuellt minimera ovan nämnda direkta konsekvenser som skada och 

dödlighet, samt eventuellt minimera långvariga konsekvenser som kronisk smärta genom 

igenkännandet av en våldsutsatt innan våldet eskalerat till grövre skador (WHO, 2017). 

 

2.2 Stöd och hjälp utifrån ett juridiskt perspektiv 

Utifrån socialtjänstlagen, 5 kapitlet 11§ ska kvinnor som är utsatta för våld, där 

gärningspersonen är en närstående, särskilt uppmärksammas: 

 
”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att 

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 

kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” (SFS 2001:453). 

 
Lagen indikerar och anvisar att socialnämnden ”ska särskilt beakta” våldsutsatta kvinnor. 

Med närstående innebär att offret har eller har haft en nära relation med gärningspersonen 

(pojkvän, sambo, make, syskon, barn m.m.) (NCK, u.å.). Lagen uttrycker dessutom hur 

komplext och påfrestande situationen kan vara för kvinnorna, att de ”kan vara i behov av stöd 

och hjälp för att förändra sin situation”. Juridiskt har det genomförts korrigeringar i syfte att 

påtala allvaret och betydelsen av ett förändrat samhälle mot mäns våld mot kvinnor och vikten 

av stödinsatser från socialtjänsten till kvinnor i våldssituationer (SFS 2001:453).  

 

2.3 Stödinsatser för våldsutsatta kvinnor 

Enligt socialarbetare är arbetet med våldsutsatta kvinnor svårt och speciellt. De betonar att det 

är ett arbete som kräver handledning, kompetensutveckling och kollegor. Socialtjänstens 

organisering påverkar vilka stödinsatser som finns att erbjuda våldsutsatta kvinnor (Ekström, 

2018). Ekström (2018) har i sin forskning kommit fram till att socialtjänstens stödinsatser till 

våldsutsatta kvinnor kan sammanfattas i tre kategorier: boende, ekonomiskt/praktiskt stöd och 

samtalsstöd. Socialarbetare beskriver däremot att kvinnornas behov i de flesta fall är 

komplexa och att det råder stora variationer av insatser mellan olika kvinnor. Ekström 

redovisar hur socialtjänstens verksamhet som arbetar med våld i nära relationer kan vara 

uppdelad i två delar. Ena delen arbetar enbart med offentligstöd, där kvinnors behov av stöd 
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utreds för att fatta beslut om hjälp och andra insatser, som exempelvis placering på ett skyddat 

boende. Den andra delen arbetar enbart med rådgivning, här omfattas problemorienterad 

specialisering på en övergripande nivå. Det är en rådgivande verksamhet där socialarbetare 

arbetar med våldsutsatta människor, kvinnor kan gå dit anonymt för samtalsstöd och är 

erbjudna konsultationsmöten med advokater utan ett myndighetsbeslut från 

socialförvaltningen (Ekström, 2018). 

 

Socialtjänsten har två olika boendeformer att erbjuda våldsutsatta kvinnor och boendeformen 

bedöms i relation till individens behov. De olika boenden är skyddat boende, stöd- och 

långsiktigt boende. Andra stödinsatser som finns är ekonomiskt/praktiskt stöd och 

samtalsstöd, vilka presenteras nedan:  

 

2.3.1 Skyddat boende 

Skyddat boende är ett tillfälligt boende på en adress som är hemlig, det kan vara en lägenhet 

eller kollektiva boenden på ett kriscentrum där det finns många stödinsatser för vuxna och 

barn. Det är främst kvinnor som kommuner erbjuder skyddade boenden, dessa platser innebär 

heldygnsvistelse. Tanken är att det skyddade boendet huvudsakligen ska skydda mot hot och 

våld, i akuta eller livshotande situationer. Däremot kan skyddat boende även erbjudas som en 

långsiktig insats med stöd- och behandlingsåtgärder. Evidensen är minimal om att skyddat 

boende minskar en risk för nytt våld efter den tillfälliga vistelsen i jämförelse med att inte ha 

sökt ett skyddat boende överhuvudtaget. I vissa fall kan mer våld utlösas som en konsekvens 

till uppbrottet. Men vistelsen på skyddat boende kan vara en positiv omväxling för 

individerna något som bidrar till ökad psykisk hälsa och livskvalité, vilket fungerat som en 

början till en förändringsprocess ur våldet (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.3.2 Stöd- och långsiktig boende 

Stödboende och långsiktig boende är när en kvinna inte längre anses vara i behov av skydd 

eller stöd, i dessa boenden är kvinnorna för det mesta självgående. Däremot beskriver 

socialarbetare i vissa kommuner svårigheten av att hitta mer långsiktiga lösningar eller 

permanenta boenden på grund av bostadsbristen. I de akuta situationerna kan 

boendelösningen gå undan skyndsamt, det är långsiktiga lösningar för boenden som upplevs 

som mest utmanande. Vissa kommuner med bostadskö tillämpar ett system som innebär 

social förtur. En socialarbetare kan därmed skriva ett förtursintyg för att en våldsutsatt ska få 
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en bostad, som vid senare tillfälle leder till ett hyreskontrakt. Det kan dock ta upp till ett år 

innan individen kan erhålla kontraktet och kan få flytta till nya boendet. I större kommuner i 

landet är det betydligt svårare för våldsutsatta kvinnor att tilldelas en förturslägenhet 

konstaterar flera socialarbetare. Det skapar en frustration hos socialarbetare som saknar 

essentiella lösningar som möter kvinnornas märkbara behov. Trots förstärkt ansvar till 

kommunerna för våldsutsatta kvinnor finns det fortfarande aspekter och behov som 

socialarbetare inte kan komma tillrätta med (Ekström, 2016). 

 

2.3.3 Ekonomiskt/praktiskt stöd 

Ekonomiskt stöd är en väsentlig insats för vissa våldsutsatta kvinnor, det kan handla om 

tillfälligt eller långvarigt bistånd. Behovet av ekonomiskt stöd är särskilt viktigt för kvinnor 

som inte har ekonomiska resurser. Även arbetande kvinnor som har ekonomiska tillgångar 

kan vara i behov av ekonomiskt stöd, då det kan vara svårlöst att erhålla dessa tillgångar 

innan en separation eller skilsmässa är fullbordad. Ekonomiskt stöd kan användas till att 

bekosta boende, uppehälle och annat som behövs. I vissa ärenden genomför socialarbetare en 

mängd olika arbetsuppgifter som inte kan beskrivas vara en del av den formella utredningen 

och som inte är erbjudna som stöd efter ett formellt beslut. Dessa uppgifter kan inkludera allt 

från rådgivning till praktiskt stöd, exempelvis följa med kvinnan till möten med andra 

myndigheter, hjälpa henne att hämta saker från hennes hem, närvara vid kvinnas rättegång 

som stöd m.m. Ovannämnda stöd är ibland klassificerad som ”socialarbetarkontakt” eller ”råd 

och stöd”. Med andra ord finns det inga distinkta begränsningar i stödet med våldsutsatta 

kvinnor, socialarbetare agerar flexibelt utifrån ett ärende och om det krävs praktiskt stöd kan 

de hjälpa till om möjlighet finns (Ekström, 2016, 2018). 

 

2.3.4 Samtalsstöd 

Samtalsstöd och behandling är insatser som inte erbjuds i varje kommun. I de kommuner det 

erbjuds samtalsstöd är det oftast kvalificerade terapeuter med utbildning om våld som 

erbjuder dessa behandlande samtal. Andra samarbetar med kommunala eller regionala 

verksamheter där kvinnor kan få samtalsstöd utan ett beslut om bistånd (Ekström, 2018). I 

samtalsstöd är socialarbetares roll att bland annat lyssna, avlasta skuld, förmedla insatser 

utifrån nämnda behov samt stödja kvinnans självbestämmande och frihet. Under 

samtalsstödet kan det uppkomma åsikter från socialarbetare, som inte behöver 

uppmärksammas eller meddelas. Snarare informera kvinnan om olika sorters våld som 
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uppkommit i samtalen och lyfta upp kvinnans självkänsla att agera mot våldet och förändra 

sin situation (Keeling & Wormer, 2012). Keeling och Wormer (2012) redogör vidare för 

socialarbetares självbestämmanderätt att införa ”nya moraliska koder av uppförande” på 

klienter, och talar om en mer destruktiv sida av socialarbetares interaktion när kvinnan 

avviker från socialarbetarnas krav. Detta innebar indikationer av kontrollmekanismer använda 

av socialarbetare för att påverka klienterna till önskad riktning (Keeling & Wormer, 2012). I 

denna mening är syftet med samtalsstöd att uppmuntra och främja individens 

självbestämmanderätt och frihet, stödet ska leda till empowerment (självhjälp).  

 

2.4 Ett holistiskt tillvägagångssätt i stödet 

Forskning redogör att det finns goda skäl till att se våldsutsatta kvinnors situationer ur ett 

holistiskt perspektiv, eftersom en kvinnans situation kan innefatta behov av flera olika 

insatser som boende (Skydd-, stöd- eller långsiktigt), ekonomiskt/praktiskt stöd, barnomsorg, 

samtalsstöd, anställningsstöd, stöd under rättegångprocessen m.m. Kvinnornas situationer ser 

olika ut, det är ett individbaserat arbete som bör utgå från en helhetssyn över kvinnans 

situation och behov. Alla aspekter i en kvinnans liv bör tas hänsyn till, för att därmed kunna 

etablera underlättande faktorer som hjälper henne att hantera problemsituationen. Oavsett 

organisationsform som lokala socialtjänster har valt samarbetar socialarbetarna med andra, 

både inom och utanför verksamheten. Om till exempel en våldsutsatt kvinna som har barn 

vänder sig till en socialarbetare, måste barnavårdsenheten underrättas för att säkerställa 

barnets trygghet. Eftersom kvinnor kan uppfatta detta som skrämmande och hotfullt försöker 

vissa socialarbetare motivera kvinnan att söka hjälp för sina barn. I andra fall kan polisen och 

tingsrätten vara inblandad gällande anmälan om brott och vårdnadstvist (Ekström, 2014, 

2018; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Haeseler (2013) anger att det är väsentligt att 

professionella som har hand om olika insatser som kvinnor kan vara i behov av, samverkar 

tätt och arbetar mer kooperativt som ett anslutet nätverk av omfattande omsorg till 

våldsutsatta kvinnor. Våldsutsatta kvinnor kräver mångskiftande komplex omsorg/stöd till 

följd av de sammanvävda problemen som våld i nära relationer orsakar. Haeseler (2013) 

menar vidare att professionella bäst kan hjälpa en kvinna genom en anpassad eller 

individbaserad förståelse, uppnått genom en interaktivt disposition. När våldsutsatta kvinnor 

är i behov av många insatser i samma veva, är det viktigt att professionella stödjer och 

assisterar kvinnorna genom de olika verksamheter som erbjuder omsorg. 
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2.5 Tolkning av behov och handlingsutrymme  

I en våldsutsatt kvinnans komplexa situation kan socialarbetarnas tolkningar om hennes 

behov avgöra vilken insats som erbjuds. Ekström (2016) redogör om hur olika rätt till stöd 

kan förstås, beroende på vilka krav och trösklar socialarbetare ställer. Vissa socialarbetare 

beviljar stöd till alla kvinnor, medan en annan del endast ger stöd till kvinnor som bestämt sig 

för att lämna sin partner eller som redan lämnat honom. Vissa våldsutsatta kvinnor blir 

erbjudna platser på skyddat boende, medan andra uppmanas till släktingar och vänner 

eftersom kommunen eller socialarbetarna har åsikter ifall det ska råda påtagliga risker eller 

inte som berättigar en plats på skyddat boende (Ekström, 2016). Keeling och Wormer (2012) 

diskuterar tröskeln i vissa sociala institutioner i västvärlden som kräver att kvinnan ska 

polisanmäla våldsutövaren innan hon kan ta del av insatser som finns. Kravet och processen 

diskuteras som en förnekelse för kvinnors skydd och stöd. En våldsutsatt kvinna är tvungen 

att hantera en ”allsmäktig” partner och utöver detta är hon tvungen, ifall hon vill ha hjälp, att 

vända sig till moderna institutioner som kräver en polisanmälan från henne. Keeling och 

Wormer (2012) ställer sig tveksamma huruvida processen inför stödet är till för den 

våldsutsatta kvinnan eller för att anhålla våldsutövaren.  

Vilket stöd som erbjuds avgörs även av socialarbetares handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet begränsas av lagar och regler, resurser och vilken status 

ämnet/socialarbetarna erhåller. Socialtjänstens organisering kring utbudet av insatser har såväl 

visat vara en begränsning för socialarbetarnas handlingsutrymme. I kommuner där 

verksamheten kräver att socialarbetare utreder behov innan ett beslut om insats fattas, krävs 

det överensstämmande insatser att besluta om. Om det saknas, brukar det heller inte erbjudas 

något stöd. Behandling och samtalsstöd är märkbara exempel på stödinsatser som inte alltid 

kan erbjudas. En annan insats som enligt socialarbetarna kan vara en utmaning och som 

upplevs som det största problemet i möjligheten att hjälpa kvinnorna, är att anordna nya 

bostäder. I vissa fall kan ett vandrarhem vara aktuellt på grund av bostadsbrist eller att 

kvinnan uppmanas bo hos släktingar eller bekanta. Forskning tyder på att behovet av trygg 

bostad och de ekonomiska resurserna för att upprätthålla säkra bostäder, är två av de mest 

angelägna bekymmer bland våldsutsatta kvinnor som planerar eller som nyligen lämnat 

våldsutövare. Våld i nära relationer är ofta en direkt orsak till hemlöshet och 

bostadsinstabilitet (Ekström, 2016; Clough, Draughon, Njie-Carr, Rollins, & Glass, 2014). 
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En gemensam syn och kunskap på sociala problem samt ett samförstånd om hur rätt till stöd 

ska förstås är möjliga lösningar till vilka stödinsatser socialtjänsten kommer att erbjuda 

människor i längden (Ekström, 2018). 

 

2.6 Socialarbetares roll 

En hörnsten i yrkesgrupper i både socialt arbete och i arbetet med våld i nära relationer är 

konceptet av empowerment (självhjälp) praxis och förfarande. Inom arbetsområdet med 

våldsutsatta kvinnor innebär empowerment praxis till att först assistera individerna till att ta 

kontroll över deras liv och för det andra, som en strategi för att ingripa mot våld i nära 

relationer i olika situationer. Studier har visat att socialarbetare som framför åsikter och talar 

om hur kvinnorna ska agera och hantera deras situationer kan upplevas som inskränkande, 

dessa kvinnor uttryckte ilska mot systemet som var relaterad till det offensiva bemötandet de 

fått av socialarbetare. Kvinnor ska motiveras till förändring under samtalsstöd eller annan 

behandling, de ska inte bli meddelade om hur de ska förändra deras situation. Genom att tala 

om hur våldsutsatta kvinnor ska reda ut deras situation, främjas inte självbestämmanderätt, det 

kan i vissa fall distansera en kvinna från stödet. Även bakom uttryckta ord använda av 

kvinnor som meddelade positiva erfarenheter, fanns det en indikation på att socialarbetaren 

huvudsakligen sagt till dem vad de ska göra istället för att använda ett förstärkande eller 

motiverande tillvägagångssätt (Keeling & Wormer, 2012).  

Lundgren, Blom, Morén & Perlinski (2009) redogör att specialiserade verksamheter som 

riktar sig mot arbetet för våldsutsatta människor har lett till att de utsatta tvingas inneha flera 

kontakter med olika socialarbetare, som samarbetar dåligt, vilket försvårar tillgången till stöd 

för klienterna. Av den orsaken underlättar det att socialarbetare förmedlar olika stödinsatser 

som finns och hur klienten kan gå tillväga. Tydlighet och upplysning i hur den egna 

myndigheten och andra myndigheter arbetar kan någorlunda vägleda klienten. I den meningen 

är det till fördel att socialarbetaren besitter generell information om vad samverkande 

myndigheter arbetar med.  

2.7 Eventuell expansion inom stödinsatser från socialtjänsten 

Stöd under rättegångsprocessen uttrycks som en betydande insats, i vissa fall då en 

socialarbetare är närvarande under en rättegång har det beskrivits som solidariskt och 

förstärkande. Under en rättegång är det många kvinnor som inte vill ha släktningar eller 

vänner närvarande, eftersom det kan ge dem detaljerad information om våldet. Däremot att ha 
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med sig en social kontakt som är bekant har beskrivits som betydande eftersom risken att 

känna sig ensam och utelämnad minskar. Mellan domstolsförhandlingar finns det möjlighet 

för kvinnan att ställa frågor till socialarbetaren om praktiska råd eller annat som är oklar kring 

juridiska aspekter. Stödet ökar även chansen till att kvinnor vill vända sig till polisen och 

domstolar igen för hjälp. Stödet framhävas däremot inte som en betydande insats från 

socialarbetarnas håll (Ekström, 2014). 

Utflyttning från gemensamma hemmet med partnern till ett nytt boende är även en eventuell 

insats som borde tillsättas för att underlätta kvinnans situation. Släktingar och bekanta är inte i 

alla ärenden tillgängliga, vilket utelämnar kvinnan i en svår sits, särskilt om kvinnan har barn. 

Det som är aktuellt idag är att socialarbetare får hjälpa till om möjlighet finns. Men i de fall 

socialarbetare inte har tiden och möjligheten kan inget stöd erbjudas (Ekström, 2018).  

2.8 Urval av litteratur 

Sökandet av eventuella myndigheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor började på Google. 

Sökningen motsvarade information om vilka verksamheter som sköter insatser för personer 

utsatta för våld i nära relationer, information om olika telefonlinjer att kontakta, olika 

kvinnojourer m.m. Ganska snabbt hittades information om insatser som socialtjänsten har att 

erbjuda våldsutsatta kvinnor och hur dessa insatser är utformade, denna information hittades 

bland annat på Nationellt centrum för kvinnofrid, på kvinnofridslinjen och socialstyrelsen. De 

första sökningarna var för att få en övergripande förståelse för vilka stödinsatser som finns för 

våldsutsatta kvinnor och vilka myndigheter och organisationer som erbjuder stödet i Sverige. 

Med den övergripande informationen kunde en uppfattning bildas för vilka frågeställningar 

som ska ställas till eventuella intervjupersoner i syfte att få mättad datainsamling. Det breda 

strukturerade tillvägagångsättet innebar i förväg anvisningar för datainsamlingsmetod, vad 

som behöver studeras och utformningen av forskningsinstrument för att genomföra det som 

behöver bli känt (Bryman, 2016). Övergripande informationen på internet var ett hjälpmedel 

till vilka sökord som ska användas i sökandet av litteratur i form av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och böcker. I genomsökandet av litteratur användes skolans databasportalen 

Proquest Social Sciences, Diva portalen samt böcker från biblioteket. En 

biblioteksundervisning bokades och därav tillkom nya tips om användningen av 

databasportalen Proquest. I Proquest genomfördes sökningen med ett ord/begrepp i taget som 

representerar studiens syfte och problemformuleringens adekvata ämnesområde. I 

söksträngen nyttjades Thesaurus för att klura ut begrepp, en tidsram som inte är längre än 10 
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år och peer reviewed alternativet. Varje ord/begrepp gav en sökning med ett antal resultat av 

artiklar och sökningen sparades. Sedan lades alla sökningar till varje begrepp ihop till en enda 

gemensam söksträng, vilket gav ett resultat till relevanta artiklar som behandlar uppsatsens 

problemformulering. Sökandet i Proquest för stödinsatser till våldsutsatta kvinnor i Sverige 

gav mindre än 20 sökningar, vilket är små resultat att bygga ett helt arbete på. Därav 

beslutades att utvidga sökmotorn genom att inte inkludera ett land men fortsätta med samma 

sökningsform som ovan, där enbart relevanta sökord med hjälp av Thesaurus, tidsram som 

inte är längre än 10 år och peer reviewed alternativet inkluderades. Då blev resultatet upp till 

2000 artiklar, hädanefter kunde resultatet minimeras och preciseras med hjälp av smalare 

tidsram än 10 år och nyansering av sökord för att hitta uppdaterade relevanta artiklar. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Systemteori är en tillgång för socialt arbete att förstå helheter i en människans liv, där både 

sociala faktorer som psykologiska funktioner förenas och därigenom skapar en balans mellan 

de två viktigaste aspekter som utgör det sociala arbetets målsättningar. Systemteori förklaras 

även som funktionalistiska förklaringar, vilket innebär att det som ska förklaras uppfyller en 

funktion för helhetens bestånd. Funktionsförklaringar används inom psykologin i 

behandlandet av familjer inom familjeterapi. Systemteori används som ett anpassningsverktyg 

i en komplex praktik inom socialt arbete, teorin betonar att alla faktorer påverkar och 

samspelar med varandra i ett system. Om en faktor i systemet förändras kommer det orsaka 

förändringar i andra delar av systemet. Varje del av systemet har sin funktion, som påverkar 

och samverkar för att bibehålla systemet. Socialarbetare beaktar individen i hela det 

sammanhang, där varje faktor som deras familjer och deras sociala omgivning kan påverka 

förändringar i systemet.  

 
”Precis som man kan kasta in en boll i ett nät fullt av andra bollar kan alla de 

ingående delarna anpassa sig efter varandra så att allt ser ut som det var innan. 

Och tvärtom kan man försöka få till stånd en förändring av en medlem i systemet, 

till exempel en familj, och då kan påverkningen sprida sig och leda till en tydlig 

rörelse” (Payne & Nilsson, 2015, s. 242).  

 
Det är svårt att i förväg precisera hur samspel i systemet kommer att utspelas och 

fungera när en förändring av en medlem inträffar, i syfte att nå upp till önskemålen 

individen och medlemmar av systemet hoppas på. Teorin demonstrerar inte vad som 

kommer att inträffa, utan riktar in sig på lösningar för nuvarande situationer (Thurén, 

2007; Payne & Nilsson, 2015). Ett exempel utifrån tolkningen av teorin är att om en 

våldsutsatt kvinna blir fri från våld möjligen upplever mer frihet, får en hälsosammare 

tillvaro som sedan kan påverka hennes mående. Detta kan i sin tur påverka eller 

utveckla hennes relationer (familj, barn, vänner). Prestationen på arbetsplatsen kan 

förbättras och leda till en ekonomisk trygghet som i sin tur leder till självständighet och 

självkapacitet. Detta exempel är en tolkning av hur systemteorin menar att en förändring 

av en faktor/medlem kan orsaka förändringar i andra delar av systemet. Teorin menar 

även att det är svårt att med säkerhet veta hur en förändring av en faktor/medlem 

kommer att påverka samspelet i systemet, utan riktar in sig på möjliga lösningar för 

nuvarande situationer.    
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Ett holistiskt medvetande i arbetet med våldsutsatta kvinnor inkluderar varje del av 

systemet/helhet, med hänsyn till att delar av systemet samspelar och påverkar en kvinnans 

verklighet. Systemets delar kan innefatta neurologiska, psykologiska, sociologiska och 

miljöfaktorer som utgör en bredare förståelse för problemen som drabbat våldsutsatta kvinnor, 

och möjligtvis leda till mer informerade insatser och förbättrade resultat. Dessutom främjas 

kvinnors självbefogenhet när det tillämpas en bred interventionsmodell som integrerar sex 

grundläggande delar av ett system- sociala, fysiska, emotionella, intellektuella, yrkesmässiga 

och andliga (Haeseler, 2013). Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson (2015) 

redogör att arbetet med människor utifrån socialtjänstlagen bör inkludera en helhetssyn. De 

menar att individen inte bör snävt identifieras med sitt problem eller symtom, ändamålen bör 

vara att förstå individen i sitt sociala sammanhang (Meeuwisse et al., 2015). Svensson et al. 

(2008) förklarar också samspelet mellan människor och miljö och mellan inre och yttre 

faktorer som därmed innebär en helhetssyn. Författarna redogör att det finns goda skäl med 

utgångspunkt att förstå individen i situationen, påverkan och samspelet mellan person och 

situation och de processer som uppstår häremellan (Svensson et al., 2008). Ett exempel utifrån 

tolkningen av ett holistiskt medvetande är att, om en våldsutsatt kvinna som är i behov av 

skydd möjligtvis blir erbjuden ett skyddat boende, kan kvinnan förhoppningsvis känna en 

säkerhet och en ro, den fysiska omständigheten är tillgodosedd i form av ett tryggt boende. 

Under den perioden på ett skyddat boende är individen kanske chockad och ledsen över 

situationen. En socialkontakt för att samtala om hur situationen ser ut och orsaken till att 

individen hamnade på det skyddade boendet är kanske behövligt, det emotionella tillståndet 

kanske förbättras genom att prata ut med någon. I samtalen finns möjlighet för den 

våldsutsatta att få kunskap om våld och olika sorters av våld, kunskap kan främja individen i 

nuvarande situation och/eller i framtida situationer. Under vistelsen kan den våldsutsatta få 

råd och stöd om hur den kan söka om ekonomiskt bistånd om det behövs, hur den kan leta 

efter ett boende, råd om vilka steg att tänka på efter vistelsen som främjar självständighet och 

självkapacitet. Råd och stöd som främjar självständighet och självkapacitet kan utveckla 

sociala aspekter som individen kan vara i behov av. Exemplet ovan visar på helhetssynen, hur 

ett stöd som tar hänsyn till de många faktorer i en människas liv kan leda till bättre resultat för 

den som är våldsutsatt, samt eventuellt leda till förebyggandet av liknande situationer som 

orsakade problem för den våldsutsatta.     
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4.   METOD  

Detta kapitel presenterar en beskrivning av vetenskaplig utgångspunkt, en redogörelse för 

vilken metod som användes för insamlandet av data, och en genomgång kring urvalet av 

respondenter. Uppsatsens reliabilitet och validitet kommer att presenteras. Avslutningsvis 

presenteras etiska ställningstaganden som tillämpades i kontakt med intervjupersoner och i 

användning av datainsamling.  

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens syfte är att bilda en insikt och förståelse kring socialtjänstens organisering i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor, för att undersöka huruvida socialtjänstens verksamhet stödjer och 

främjar våldsutsatta kvinnor. Genom att intervjua socialarbetare som utför och beviljar dessa 

stödinsatser kan en förståelse för innehållet och dess tänkta påverkan av insatserna bildas. 

Men för att förstå konceptet och inverkan av insatserna är det i första hand tolkningen av 

socialarbetares förståelse om insatsen som ska förstås. Den tolkningen sker utifrån bärarens 

kunskap, erfarenheter och förförståelse. Den vetenskapliga utgångspunkten under insamlandet 

av data har varit hermeneutiken, som innebär förståelse för andra människor och deras 

förutsättningar. Hermeneutiken åsyftar att ett uttalande inte bara har en enstaka korrekt och 

objektiv mening, utan strider mot entydigheten genom att tillåta mångfald av legitima 

tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebär att läran om förståelsen för 

socialarbetares uttalanden om stödinsatser i verksamheten, om rollen den innehar i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor, om hur fungerande och hållbara insatserna är, tas som utgångspunkt 

i analysen. Insamlad data kommer att analyseras och diskuteras utifrån min förståelse av viss 

kontext från den enskildes subjektiva sanning. Min förståelse som påverkas av mina egna 

tankar, erfarenheter och känslor. Kommunikation med någon annan är att vi får ta del av den 

andres förståelse, på det sättet ändras även vår egen förståelse. Intervjupersonerna har ändrat 

och förtydligat min förståelse av stödinsatserna till våldsutsatta kvinnor genom att delge deras 

förståelse av socialtjänstens organisering inom området. Vilket kännetecknas som den 

hermeneutiska cirkeln (Rokenes & Hanssen, 2016; & Thurén, 2007).  

 

4.2 Metodval 

Insamlandet av data har utförts med kvalitativ metod i syfte att få en djupförståelse från 

undersökningspersonernas synvinkel av verksamhetens organisering. Metoden möjliggör en 

ökad insikt och förståelse för deras arbetserfarenheter och deras upplevda vardag i arbetet 
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med våldsutsatta kvinnor. Kvalitativa intervjuer med induktiv ansats anses som ett adekvat 

tillvägagångssätt för att kunna undersöka studiens frågeställningar, där insamlad empirin styr 

resultatet och analysen av forskningsfrågorna. Kunskap och information från en kvalitativ 

forskningsintervju syftar inte till kvantifiering eller till generaliseringar av en större grupp, 

utan snarare betonar respondenternas ord och kontext. Däremot är målet att få skiftande och 

varierande beskrivningar av olika kvalitativa infallsvinklar från intervjupersonernas livsvärld i 

sysselsättningen med våldsutsatta kvinnor (Bryman, 2016; Kvale & Brinkman, 2014).  

 
4.3 Urval av respondenter 

Urvalsmetoden som tillämpas i studien var till en början strategiskt därför att sökandet av 

respondenterna genomfördes i sociala myndigheter som erbjuder stödinsatser till våldsutsatta 

kvinnor. Ett målinriktat och strategiskt urval innebär att forskaren väljer ut respondenter som 

har en relevans och betydelse för frågeställningarna som ska undersökas i studien (Bryman, 

2016). Respondenterna som deltog i studien ansågs kunna besitta kunskap och relevant 

information om hur socialtjänsten arbetar med våldsutsatta kvinnor utifrån deras profession 

och yrkesgrupp (Djurfedlt, Larsson & Stjärnhagen, 2011). Uppsökandet av respondenter var 

till en början inom olika myndigheter med inriktning socialt arbete, kontakten påbörjades 

genom telefonsamtal och utskickningar av e-postmeddelande till olika chefer inom 

myndigheterna. Första kontakten var med cheferna, som sedan förmedlade till kollegorna att 

höra av sig för intresset till en intervju. En respondent skickade ett e-postmeddelande och 

kunde tänka sig ställa upp på en intervju. I samtalet med första renspondet lämnades ett tips 

om att kontakta en chef för en myndighet som också arbetar med våldsutsatta människor. I 

studiens syfte var det hjälpsamt och kontakten togs med den rekommenderade chefen och 

därigenom fick jag ytterligare en respondent som ställde upp för en andra intervju. 

Urvalsmetoden som från början var målinriktat och strategiskt, växlades till en snöbollsurval 

där tips användes från ena respondenten (Bryman, 2016).   

 

Målet var att få tag i tre intervjuer i en och samma kommun men när det inte gick, i 

förhållande till tidsutrymmet inför råmanus, vände jag mig till en annan kommun för att få en 

tredje intervju. Under tiden fortsatte sökandet efter en intervju i samma kommun som jag 

hade fått två intervjuer. Under sista veckan för tillrådan eller avrådan fick jag ett mail från en 

intresserad intervjuperson. Jag bestämde att utföra och inkludera en fjärde intervju. Tre 

intervjuer är i en och samma kommun, där två intervjuer behandlar offentligstöd och en 

intervju om samtalsstöd. Sedan en intervju som behandlar offentligstöd i en annan kommun. 
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Därav kan en inblick om offentligstöd till våldsutsatta kvinnor belysas inom en annan 

kommun. 

 

4.5 Datainsamling - Utförandet av intervjuer 

Efter återkoppling om intresse från socialarbetare om deltagandet i studien utfördes 

kvalitativa intervjuer. Intervjufrågorna var semistrukturerade med tillkomna följdfrågor som 

ställdes under intervjun, frågorna omfattade verksamhetens stödinsatser för våldsutsatta 

kvinnor, socialarbetares roll, interventionernas fördelar och hur de anser att stödet fungerat, 

samt vad som behöver utvecklas och förbättras i fråga om insatserna. En intervjuguide som 

dagar innan hade skickats till intervjupersoner användes, dels för att intervjupersonen ska ha 

koll på vilka frågor som ska ställas och för att samtalet inte ska avvika oerhört från det 

avsedda temat. Med semistrukturerade frågor fanns det utrymme för intervjupersonen att tolka 

frågorna och besvara utifrån förståelsen kring temat/frågeställning. Vidare kunde följdfrågor 

tydliggöra hur tolkningen av frågeställningar ska förstås, samtidigt som följdfrågorna 

resulterade till djupare insikt och förståelse för given information (Bryman, 2016; Meeuwisse, 

Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson, 2015). Intervjuerna med socialarbetarna var i 

cirka 30-40 minuter. Intervjuerna spelades in via en diktafon och en mobiltelefon. Innan 

inspelningen påbörjades accepterade intervjupersoner att intervjuerna spelades in. 

Anledningen till två inspelningsverktyg var för att kunna garantera att en inspelning är sparad 

om ett av redskapet drabbas av tekniska fel. Därigenom sparas tid för fler intervjuer och andra 

arbetsuppgifter för uppsatsen. Under samtalen med socialarbetarna antecknades stödord och 

upplevda reaktioner som senare kunde nyttjas i analysen av insamlad data. I kvalitativa 

intervjuer ligger intresset i vad personer säger men även i hur de säger det. Transkribering av 

inspelningarna utfördes därefter, vilket underlättar granskningen av vad personer sagt och hur 

det kan kopplas till berörda teman (Bryman, 2016).  

 

Två telefonintervjuer utfördes med respondenterna, önskad tid bestämdes av 

intervjupersonerna. Med en telefonintervju finns det inte möjlighet att se och tolka 

kroppsspråket, enligt Bryman (2016) finns det få bevis på skillnader i de olika svaren på 

frågor som ställs via telefon istället för personligen. 
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4.6 Analysmetod 

När intervjuerna var genomförda, transkriberades de, genom att lyssna på inspelningarna och 

skriva ner varje mening som uttalades på datorn i ett dokument i Word. Transkriberingen är 

en fördel eftersom jag under tiden fick möjlighet att analysera materialet och inse vilka delar 

som skulle vara under vilket tema. I transkriberingen selekterades små ord som bedöms inte 

utgöra någon betydelse, exempelvis ”mm” eller ”ehh”. När transkriberingen var gjord, var 

nästa steg att välja ut respondenternas uttalanden eller meningar som matchade temat eller 

frågeställningen, ett uttalande som bäst besvarade och förklarade temat presenterades i form 

av ett citat. Berörda teman är stödinsatser, socialarbetares roll och om stödet är tillräckligt. 

Genom att anknyta och dra samman respondentens långa yttranden till kortare formuleringar 

kunde betydande delar av det som har sagts formuleras om i några enstaka ord, med hänsyn 

till syfte och frågeställning. Denna kategorisering av uttalanden användes på varje 

tema/frågeställning. Denna intervjuanalys med fokus på respondenternas meningar kallas för 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering är lämpligt för den kvalitativa intervjun 

eftersom socialarbetares perspektiv framhävas i form av citat under varje tema. Varje 

deltagares synvinkel redovisas i uppsatsen, i syfte att föra fram allas kunskapsbidrag (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie är lite svårare att bedöma till skillnad från 

kvantitativ forskning. Tillförlitlighet är en av styrkorna för kvalitativ forskning och grundar 

sig på att avgöra om undersökningsresultaten är korrekta ur forskarens, deltagarens eller 

läsarens synvinkel. I vilken grad två eller flera individer är överens om resultatet eller 

informationen, anger reliabilitet. Uppsatsens resultat bekräftas dels av citat från 

intervjupersoner om deras verksamhet i två olika kommuner i Sverige och av tidigare 

forskning om socialtjänstens organisering. I presentationen av resultaten framhävs 

respondenternas yttranden och synsätt och mitt omdöme läggs åt sidan. Det finns ett överflöd 

av termer som kopplas till validitet såsom pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet. Relevansen 

i mina frågeställningar är en centralpunkt i uppsatsen, om frågorna är teoretisk relevanta och 

ger svar på det som ska undersökas kan giltigheten (validitet) i det som mäts stiga. Jag har i 

mina intervjuer försökt förmedla min teoretiska förståelse, mina antaganden och 

frågeställningar med hänsyn till begrepp som används och i vilka sammanhang i berörda 

teman, i syfte att svaren blir givande, meningsfulla och speglar det jag vill undersöka. Med 
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semistrukturerade frågor fanns möjlighet till omformulering av frågor, följdfrågor samt 

möjlighet till exemplifiering innan frågan ställdes. Intervjupersonen kunde därmed relatera till 

vilket perspektiv frågan lyder ifrån och vilka sammanhang som ska relateras när frågan 

besvaras. Att undvika slutna frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej” har till stor del 

undvikits, i de fallen det förekommit en sluten fråga, ställdes en följdfråga därpå i syfte till 

fördjupad information. Validiteten som innebär pålitligheten i uppsatsen har gått tillväga 

genom en systematisk process av presentation om tidigare forskning och hur urvalet av 

litteratur genomfördes, redovisning för metodvalet till insamlad empirin, bearbetning av 

insamlat material, vetenskapliga utgångspunkt i analysen. Med en presentation av 

respondenternas citat i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar i resultatkapitlet, 

finns möjlighet till bedömning av validiteten (Bryman, 2016; Creswell, 2013; Djurfedlt et al., 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.8 Etiska ställningstagande 

Etiska riktlinjer som krävs för utförandet av en studie har respekterats. Personer som jag först 

kom i kontakt med var chefer, det var via telefon alla gånger, där fick jag möjlighet att 

presentera mig, därefter förklarades anledningen till varför jag ringer och sedan lämnade de ut 

e-postadress för att erhålla mer information om uppsatsen. Efter samtalen skickades ett mail 

där en kort redogörelse om uppsatsen beskrevs samt hur lång tid en intervju kan ta, utöver 

detta skickades ett informationsbrev och en intervjuguide i samma mail för utförlig 

information om intervjun och en redogörelse över etiska ställningstaganden. Sedan 

kontaktades jag av intresserade deltagare. Första kontakten med intervjupersoner var via mail, 

jag började med att tacka för att de visar intresse för en intervju, mailet inkluderade 

funderingar om när och var de vill att intervjun ska ske. I mail-kontakten inkluderades etiska 

ställningstaganden som öppenhet där uppsatsens syfte presenterades, om hur en intervju 

kommer att gå till, genom semistrukturerade frågor där följdfrågor kan tillkomma och cirka 

hur många minuter den kan ta. Ett informationsbrev skickades, med innehåll om att intervjun 

kommer att spelas in och sedan transkriberas, en redogörelse om konfidentialitet- att den enda 

som kommer att hantera inspelningen och utskrifterna från intervjun är endast jag och 

eventuellt min handledare, samt att materialet förstörs efter examinationen. Information om 

anonymitet förklarades, att intervjupersonen inte ska gå att identifiera. Anonymisering 

tillämpas genom att personuppgifter, namn, ålder, stad tas bort, i praktiken blir det omöjligt 

att känna till individen som deltog, istället kommer fiktiva namn att användas och området 
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intervjun genomfördes kommer att anges i större sammanhang. Klargörande information om 

att deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att en förklaring 

behöver delges redovisades. Samtidigt som informationsbrevet, skickades även en 

intervjuguide till intresserade deltagarna, där kunde de hitta de främsta frågor som kommer att 

ställas under intervjun. Intresserade deltagarna gav informerat samtycke genom att bestämma 

tid och plats utan motsägelser om den omfattande informationen jag hade skickat. Informerat 

samtycke är säkerställandet att individen vill delta i studien i syfte att främja individens 

trygghet, säkerhet och välbefinnande. Innan en intervju påbörjades med frågeställningar, 

presenterades studiens syfte kortfattat och återigen ställdes frågan- om det är okej att spela in 

samtalet med två inspelningsverktyg. Därigenom fastställdes informerat samtycke då ingen av 

deltagarna hade några invändningar vad gäller all information de fått under tiden fram till 

intervjun. Under intervjun främjades lyhördhet och respekt mot individen för ett 

tillfredsställande och givande samtal (Bryman, 2016; & Vetenskapsrådet, 2017). 
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5.   RESULTAT 

Uppsatsens syfte är att undersöka socialtjänstens organisering av stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Frågeställningarnas fokus ligger i vilka åtgärder och resurser våldsutsatta kvinnor kan nyttja 

för att förändra deras situation. Resultatet av den insamlade empirin från kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer kommer att presenteras i detta kapitel. Empirin har analyserats 

med hjälp av meningskoncentrering och dess resultat redovisas utifrån studiens huvudteman 

som är, socialtjänstens stödinsatser, socialarbetares roll och om det erbjuds tillräckligt med 

stöd. Två omtalade teorier som diskuterades flitigt i vetenskapliga artiklar i förhållande till 

stöd för våldsutsatta kvinnor, är systemteori och holistiskt utgångspunkt. Dessa kommer att 

beröras under vissa teman för att förklara resultatet om socialtjänstens organisering. 

 

5.1 Bakgrund 

Tre socialsekreterare och en chef deltog i studien. Felicia och Wilma är socialsekreterare och 

Lovisa är chef, de är verksamma i samma kommun, Wilma och Lovisa arbetar med 

offentligstöd (beslut om exempelvis skyddat boende) och Felicia arbetar med enbart 

samtalsstöd. Greta arbetar som socialsekreterare inom offentlig stöd i en annan kommun. 

Wilma arbetar inom vård och försörjning, hon har hand om fridsärenden som innebär 

utredning om stöd till våldsutsatta. Lovisa arbetar som chef inom vård och försörjning, där 

hon har följt fridsärenden som ledare. Felicia arbetar för en verksamhet som enbart erbjuder 

samtalsstöd för våldsutsatta och våldsutövare, hennes främsta klienter är våldsutsatta kvinnor. 

Greta arbetar på socialkontoret i en annan kommun, främst med ärenden som rör våld i nära 

relation. Intervjupersoner tilldelas fiktiva namn för att värna om deras anonymitet och 

integritet. Intervjupersonernas erfarenhet i arbetet med våldsutsatta kvinnor är från 2-20 år. 

 

5.2 Stödinsatser 

Enligt Ekström (2018) finns det främst tre stödinsatser inom socialtjänstens verksamhet som 

erbjuds kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer, dessa är boende, 

ekonomiskt/praktiskt stöd och samtalsstöd. Forskningen visar även att de flesta kommunerna 

har uppdelade verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, ena delen utreder behov 

för offentligstöd som t.ex. placering på skyddat boende och den andra delen erbjuder stöd i 

form av samtal, enskilt eller i grupp, samt konsultation med advokater (Ekström, 2018). Alla 

socialarbetare som deltagit i denna studie uppger uppdelningen av socialtjänstens verksamhet 
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där det förklaras arbetsförhållandena som finns, och vilka inriktningar som finns i varje 

verksamhet. Lovisa beskriver socialtjänstens uppdelningen såhär:  

 
”När det kommer in en kvinna eller en person som har blivit utsatt för våld, så har 

de rätten att få bli utredda. Man ska se vad det är för typ av insatser som behövs 

och är ju under den tiden som ett stöd för personen. Men vi är ju ingen insats, utan 

vi utreder och ser vilken typ av insats det kan vara aktuellt, och då är det andra 

områden som håller i själva insatsen.”. (Lovisa) 

 
Som Lovisa nämner ska verksamheten för utredning om offentligstöd först och främst utreda 

vilka behov som finns och hur dessa kan tillgodoses utifrån individens situation, samt finnas 

som stöd under tiden utredningen pågår. Tolkningen är att stödet under utredning är ifall 

klienten har frågor, funderingar eller behöver information. Socialtjänstlagen anger att ett offer 

har rätt att utredas och få stöd och hjälp för behoven som föreligger (Ekström, 2018; & SFS 

2001:453). Alla intervjupersonerna bekräftar att det finns olika stödinsatser att tillgå för 

kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Wilma beskriver det så här: 

 

”Främst är ju …, det är ju det vi har. Där är det stödsamtal och stöttning som de 

kan få där. Sen har vi jourlägenheter. Placeringar, även utanför kommunen och 

hjälp med boenden och dylikt. Jag tycker att det är en fördel att vi har så nära 

samarbete, vi har ju bra kontakter även runt i Sverige om vi behöver placera, då 

har vi ett kontaktnät som vi kan ta kontakt med. Jag tycker att det fungerar bra.”. 

(Wilma) 

 
Från intervjupersonens perspektiv är stödsamtal det främsta stödet de erbjuder till våldsutsatta 

kvinnor, det är också ibland ett samarbete med en annan kommun. I den verksamhet där 

Wilma arbetar erbjuds offentligstöd i form av olika alternativ av boenden utifrån kvinnans 

behov. Olika alternativ av boende är en indikation på att kvinnornas behov kan se olika ut, 

utifrån behoven utreds vilket boendealternativ som är mest adekvat. I bedömningen av vilken 

insats som ska tillsättas är det med hänsyn till individens helhetsperspektiv, med 

hänsynstagande till trygghet, ekonomi, förutsättningar m.m. (Haeseler, 2013). Haesler (2013) 

har tagit upp vikten av samarbetet mellan olika verksamheter som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor, därför att våld i nära relationer kan medföra sammanvävda problem som kan kräva 

mångskiftande stöd med kontakter från olika socialarbetare (Haeseler, 2013). Wilma var inne 
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på vikten av samarbete mellan kommuner vad gäller stödinsatser, vilket också Greta beskriver 

på följande sätt: 

 
”Kompotten, det är som ett nätverk, det är olika kommuner i Sverige kopplade till 

den här kompotten. Kompotten går ut på att om man har en våldsutsatt kvinna i en 

kommun, och anser att hon inte kan bo kvar i kommunen, då kan man fråga andra 

kommuner om de kan ta emot henne, och då är det den kommunens ansvar och 

ordna ett boende åt kvinnan”. (Greta) 

 
Stödinsatser i en annan kommun kan med andra ord vara aktuella beroende på hur hotbilden 

ser ut i kvinnans situation. Greta menar att samarbetet mellan olika kommuner gällande 

boende är en nödvändighet i syfte att värna om kvinnans trygghet. Kompotten innebär 

kommunsamverkan, som utvecklades under 2008. Idén kom först från en kommun i Sverige, 

därefter tillkom ett samverkansdokument genom representanter för socialtjänsten från olika 

kommuner, i syfte att söka kontakt och samarbete med varandra som kan underlätta för 

våldsutsatta människor i nära relationer att hitta boende i en annan kommun. 

Kommunsamverkan kan ses som ett nätverk som är behövligt för att ge stöd till våldsutsatta 

kvinnor i form av boende och trygghet, och där ett holistiskt perspektiv används för att främja 

kvinnan i den nya kommunen med stöd i form av ekonomi, anställningsstöd, praktiskt stöd, 

samtalsstöd och annat stöd som kan behövas (Haeseler, 2013; & Länsstyrelsen, u.å.). 

 

Enligt Clough et al. (2014) är en trygg bostad och ekonomiska resurser speciellt betydelsefullt 

bland våldsutsatta kvinnor som nyligen lämnat våldsutövare eller som planerar att lämna 

eftersom våld i nära relationer har visat leda till bostadsinstabilitet och hemlöshet. En trygg 

bostad är en fundamental faktor för en människa, det kan tolkas som en viktig del (bostad) för 

individens system/helhet som påverkar och samspelar med andra delar som utvecklar 

individens välbefinnande (Haeseler, 2013; Thurén, 2007; & Payne, 2015). Wilma beskriver 

olika boendealternativ som kan erbjudas:  

 
”Vi har ju boendestödsavtal, under 1 år så är det kommunen som står på 

kontraktet och sen så får personen ta över. Sen finns det provkontrakt, kommunen 

står på kontraktet under en kortare period. Sen har vi försökslägenheter och det är 

kommunens egna bostadsrätter som man får hyra i maximalt 5 år. Under den tiden 

ska man leta eget. Och det är oftast för dem t.ex. som är i väldigt höga skulder och 

söker skuldsanering, efter de fem åren så kan de få ett eget kontrakt”. (Wilma)   
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Citatet visar att det finns olika former av stödinsatser vad gäller boende. Trygg bostad och en 

trygg tillvaro är betydande delar som utgör motivation till att kunna ta kontroll över ens liv 

och kunna ingripa mot våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Samarbetet i verksamheterna gäller inte endast mellan kommunerna, vid behov även med 

polismyndigheten, Felicia belyser hur det går till:  

 
”Vi kan ta hit polismyndigheten om det behövs, man kanske inte törs göra en 

anmälan, och då kan jag ringa polismyndigheten och så kommer det någon polis 

hit, de kommer inte i uniform utan de kommer civilklädda. Då kommer de hit och 

berättar just såhär går det till när du gör en anmälan, efter anmälan blir det så här. 

Så kvinnan kan ha lite kontroll på vad som händer, oftast så gör de en 

polisanmälan efteråt, bara de vet vad som ska hända.” (Felicia) 

 
Detta kan relateras till vad Haeseler (2013) påpekar om att arbeta kooperativt inom och 

utanför verksamheterna som ett anslutet nätverk med omfattande omsorg till kvinnor. 

Individens tillgång till stöd underlättas genom att professionella tar kontakt med andra 

yrkesgrupper som kan informera om stöd och assistera individen genom olika verksamheter. 

 

Wilma uppger att samtalsstöd är det främsta stödet som finns för våldsutsatta, under 

samtalsstöd inkluderas information och kunskap om våld som en del av stödet, såhär 

beskriver Felicia att insikt om våld påverkar klienterna: 

 
”Jag ställer frågan till den kvinnan som sitter, känner du igen någonting av det 

här, och många gråter och säger, jag visste inte att alltihop det här räknas som 

våld, jag trodde bara det var när han slog mig. Men det blir liksom en aha-

upplevelse över hur utsatt jag är eller har varit”. (Felicia) 

 
Samtalsstöd som en kvinna kan få i samma veva som andra insatser spelar en betydande roll 

för att kunna bearbeta förändringen som skett och förändringar som kommer att komma. 

Uppbrottet mot våldet har en känslomässig påverkan, i samtalsstödet kan kvinnan få prata ut 

om det som tynger henne och även få insikt om våldet hon genomgick. Kunskap om olika 

typer av våld kan försäkra henne om att det hon genomgick inte är normalt, och att det inte 

ska normaliseras (Keeling & Wormer, 2012). Alla fyra socialarbetarna som deltog i denna 
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studie hade liknande uppfattningar om syftet med alla stödinsatser som erbjuds till 

våldsutsatta kvinnor. Felicia berättar att målet med stödet är att kvinnorna ska få känna sig fri 

och inte behöva vara rädd. Wilma menar att målet med stödinsatserna är att de inte ska känna 

sig rädda och hotade i sitt hem. Greta berättar att målet med alla insatser är att de ska leva fria 

från våld och leva ett självständigt liv. Såhär menar även Lovisa om målet med stödet: 

 

”Det är att skapa trygghet, personen ska kunna leva självständigt. Hitta strategier 

och ett hållbart sätt och leva. Det är väl det långsiktiga målet. De ska känna 

trygghet och självständighet. Och säkerhet också, det är både trygghet och 

säkerhet.” (Lovisa) 

 
Målet är att kvinnorna ska vara fria från våld, kunna känna en ro och trygghet i deras 

omgivning, samt att insatserna möjliggör att kvinnorna kan bygga upp en självständighet 

genom boende, ekonomin och samtalsstöd för bearbetning av våldet. Kvinnorna kan få insikt 

om våld och dess olika skepnader, målet är att stärka kvinnorna till att ta kontroll över deras 

liv och förhoppningsvis upphöja välbefinnandet i deras liv. Insatserna främjar till 

empowerment, och som lagen indikerar är stödet för att de ska förändra sin situation, till ett 

tryggt liv fri från våld (Keeling & Wormer, 2012; & SFS 2001:453). Slutsatsen av vad 

intervjupersoner har nämnt om stödinsatser är att det ska inkludera ett helhetsperspektiv när 

insatserna beslutas, där olika verksamheter kan vara inblandad i kvinnans omsorg. Lovisa som 

arbetar inom offentligstöd berättar att de utreder och ser vilken insats som kan vara aktuell. 

De utreder om det ska bland annat vara samtalsstöd, praktiskt hjälp, ändring av adress, 

skyddsbedömning m.m. Vidare berättar Lovisa att en våldsutsatt kvinna kan behöva ha 

kontakt med andra myndigheter. Wilma inom offentligstöd berättar att de kan erbjuda allt från 

ekonomi, till boende, till skydd och att de även har bra samarbete med kvinnojouren och 

polisen. Enligt Felicia som arbetar med samtalsstöd förekommer samarbete med 

polismyndigheten och kvinnojouren. Enligt Ekström (2018) kan även barnavårdsenheten 

inom socialtjänsten kontaktas, då en kvinna vill söka hjälp för sina barn. 

 

5.3 Socialarbetares roll 

Alla tre socialarbetare inom verksamheten för offentligstöd är eniga om deras roll som kan 

beskrivas på detta vis:  
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”De gör en ansökan till socialkontoret om att de vill ha stöd eller skydd. Då är det 

min uppgift och utreda vilka behov de har och hur vi kan tillgodose de behoven.” 

(Greta) 

 

Varje person som är våldsutsatt och som söker hjälp har rätt till en utredning som ser över 

behoven och insatser som är lämpliga, enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Utöver en 

utredning är det ännu viktigare med upplysning om vilket stöd som finns även utanför den 

egna verksamheten (Lundgren et al. 2009), Wilma beskriver hennes roll i detta: 

 
” Det är ju vi som gör utredningarna och gör besluten, då kommer det oftast bitar 

på vägen innan man hinner göra klart utredningar, som ekonomin, då är det ju vi 

som ordnar det. Sen kan vi ju vara stöd också, om det är några frågetecken eller 

om de behöver hjälp med någonting. Att ha kontakt och se hur det fungerar, vissa 

vill ju inte ha någon insats, då kan man ha en kontakt bara så att de vet att händer 

det någonting så kan de kontakta mig så agerar vi. Det är mest sådana kontakter vi 

har, försöka vara spindeln i nätet och förmedla kontakter.” (Wilma) 

 
Att veta vem som kan kontaktas vid behov förmedlar en trygghet, även om en insats inte 

önskas i nuvarande situation. Lundgren et al. (2009) har förklarat att våldsutsatta kan ha 

kontakt med flera olika socialarbetare, med betoning om att samarbetet behöver förbättras, för 

att underlätta tillgången till stöd för klienterna. Som Wilma påpekar att hon är spindeln i nätet 

där hon försöker se helheten av en kvinnans situation och förmedlar andra kontakter och 

verksamheter som kan stödja kvinnan (Lundgren et al. 2009; & Haeseler, 2013). Alla fyra 

socialarbetare påpekar att målet med insatser är att utveckla kvinnans kapacitet och även 

motivation till förändring. Felicia beskriver hennes roll i detta under samtalsstödet: 

 
”Att de ska få känna sig fri, för det är ju som väldigt kontroll på de här kvinnorna, 

vad de gör och inte gör. Det handlar ju väldigt mycket i samtal om att avlasta 

skuld, det är nog det absolut viktigaste. Och det här med avveckla 

normaliseringen. De har gått ifrån sjukskrivning till att börja jobba, att orka ta 

hand om barnen, att inte vara rädd när mannen ringer och hotar att nu ska jag ta 

barnen ifrån dig om du inte gör si och så.” (Felicia) 

 
Keeling & Wormer (2012) tar upp vikten med empowerment där man främst assisterar 

individerna till att ta kontroll över deras liv, och för det andra att tillvägagångssättet möjliggör 
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att kvinnorna vågar ingripa mot våld i nära relationer i olika situationer, vilket är det som 

Felicia beskriver, att kvinnorna inte är rädda och att målet är att de ska känna sig fri. När 

våldet inte är i bilden längre har det visat sig leda till mer energi till annat som att jobba, ta 

hand om barnen och till en fritid. Detta kan relateras till systemteorin som förklarar att när en 

funktion i ens liv förändras kommer det leda till förändringar i andra funktioner som utgör en 

vändning i systemet/helheten, som inkluderar sociala, fysiska, emotionella, intellektuella, 

yrkesmässiga och andliga dimensioner (Haeseler, 2013; Thurén, 2007; Payne & Nilsson, 

2015).  

 

Att arbeta med våldsutsatta människor är inte lätt för socialsekreterare, det krävs handledning, 

kollegor och kompetens (Ekström, 2018). Lovisa belyser hennes roll för att underlätta för 

socialsekreterare som har hand om fridsärenden: 

 
”Det är ju arbetsledning, kommer det in ett ärende så är det jag som fördelar och 

ska finnas med som stöd under tiden och bolla och få diskutera. Leda, fördela och 

stödja. Finnas här och bolla tankar.” (Lovisa) 

 
Det är en underlättande faktor att vid komplexa ärenden behöver inte socialsekreteraren vara 

ensam i bedömningen. Forskning har visat att arbetet med våldsutsatta är svårt och speciellt, 

därmed är diskussioner och att bolla tankar som Lovisa tar upp behjälpligt (Ekström, 2018). I 

socialarbetares roll omnämns kompetens som viktigt av två socialarbetare inom offentligstöd, 

Wilma säger såhär: 

 
”Att de som jobbar med det, att man får mer utbildning inom det. Det är ju inte de 

lättaste ärendena. Det är väl det isåfall att vi får mer utbildning, få mer kompetens 

till det.” (Wilma) 

 
Enligt Ekström (2018) bidrar kompetens om våld till ett samförstånd om vilka insatser som 

kan tillsättas, ett samförstånd om hur ärendena kan hanteras, och kännedom om hur 

våldsutsatta kvinnor kan bemötas. Såhär menar Lovisa att det ytterligare skulle kunna 

tillämpas kunskap om våld inom förvaltningen, som kan underlätta rollen socialarbetare har:  

 
”Sen skulle det kunna vara diskussionsgrupper, att man är några som pratar och 

delar med sig av erfarenheter och kunskaper inom förvaltningen.” (Lovisa) 
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Tolkningen är att det är diskussioner om hur fridsärenden ska hanteras inom socialtjänsten, 

samt om kunskapen socialsekreterare ska inneha för att utreda och bedöma fridsärenden. 

Forskning visar att socialtjänsten är inom en process av utveckling för att kunna hantera och 

möta behoven till våldsutsatta människor, till följd av delvis den förstärkta lagstiftningen och 

den socialpolitiska debatten om våldet (Ekström, 2016).  

 

Slutsatsen är att, i socialarbetares roll i utredning om behov och lämpliga insatser synliggörs 

samarbetet mellan kollegor och chefer som betydelsefullt, Haeseler (2013) belyser samarbetet 

som väsentligt i arbetet med våldsutsatta människor. I socialarbetares roll berörs vikten av att 

uppmuntra kvinnorna till empowerment, genom att avveckla normaliseringen om våld i 

samtal. Keeling & Wormer, (2012) redogör vikten av att lyssna till klienten, delge kunskap 

om våld och främja självbestämmanderätt som ett förstärkande tillvägagångssätt. En inblick 

om att socialarbetare behöver kompetens i deras roll i arbetet med våldsutsatta kvinnor inges, 

som ett aktuellt område som är under diskussion och utveckling inom socialtjänsten. 

 

5.4 Inställningen kring om stödet är tillräckligt 

Alla socialarbetare har uttalat sig om att de stödinsatser som finns fungerar, men har även sagt 

att det kan finnas behov som de inte kan möta med några insatser, Greta beskriver det såhär: 

 
”Socialkontoret har ju inte så mycket möjligheter och hjälpa de här kvinnorna 

praktiskt och vi har inga insatser heller som funkar, så om de kanske behöver 

hjälp med att hämta saker i sin förra lägenhet, så har vi inte några som kan hjälpa 

de med det, då är det vi själva som hjälper de. Även om inte det ingår i mina 

arbetsuppgifter, så är det sånt vi gör i alla fall. Vi hjälper mycket med praktiskt 

stöd, för att det inte finns någon annan som kan hjälpa dem med det.” (Greta) 

 
Greta belyser att det praktiska stödet inte ingår i arbetsuppgifterna, men att det ändå är en 

uppgift hon utför. Tolkningen är att socialtjänsten saknar resurser och insatser som möter 

praktiska behov, eftersom Greta nämner att de hjälper mycket med praktiskt stöd för att det 

inte finns någon annan som kan göra det. Ekström (2016, 2018) diskuterar det praktiska stödet 

som klassificeras som ”socialarbetarkontakt” eller ”råd och stöd”. Ekström menar att det inte 

finns klara begränsningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Med andra ord agerar 

socialarbetaren flexibelt för att underlätta och hjälpa kvinnan (Ekström, 2016, 2018). Felicia 

har även påpekat om det praktiska stödet: 
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”Lite hjälpreda inför en flytt. Där saknar man någonting. Men de klarar det ju, 

men många sliter väldigt ont där, för finns det inte anhöriga, det blir en väldigt 

jobbig situation för dem. Men någon som har möjlighet, som man kan ta in och 

säga nu ska det flyttas där och fixa lite med kartonger. När man ska iväg och så 

har man barn, det blir en svår situation för många. Det fanns ju för länge sen en 

sådan tjänst, men man tog tillbaka det. Så att man kunde erbjuda det här, sen får 

de säga ja eller nej om de vill ha det, men för att underlätta för dem.” (Felicia) 

 

Felicia påpekar att det tidigare fanns praktiskt stöd inför en flytt som kunde erbjudas till 

kvinnorna. Assistenter som sköter hjälp vid utflyttning, hämtning av föremål i gamla hemmet 

skulle vara en fördel för kvinnorna. För kvinnor med barn skulle det underlätta ännu mer 

eftersom barn kräver tid för omsorg, vilket gör att tiden för utflyttning blir begränsad. Med 

andra ord finns det ett behov av denna tjänst hos kvinnorna, vilket kan tolkas som att 

socialtjänsten brister i möjligheten att erbjuda praktiskt stöd till våldsutsatta kvinnor. Ekström 

(2018) redogör i sin forskning att det behövs mer ekonomiska resurser i arbetet med 

våldsutsatta människor, detta skulle möjligtvis kunna utöka insatser för praktiska behov. 

 

Forskning belyser en annan stödinsats som uttrycks vara betydelsefull för våldsutsatta kvinnor 

som erhållit stödet, men som inte kan erbjudas i alla kommuner i Sverige. Nämligen stöd 

under rättegångsprocess. I vissa fall kan det handla om anmälan om brott eller vårdnadstvist 

(Ekström, 2014). Felicia redogör för hur det ser ut i kommunen: 

 
”De har sina advokater, de kommer inte hit kanske för en process i domstolen, 

men det kommer ju fram så småningom att det pågår ju eller det kommer att bli. 

Man får berätta lite grann om vad de ska tänka på osv. och att de inte ska vara där 

och vara rädd utan de har ju faktiskt sin advokat där.” (Felicia) 

 
Citatet visar att det inte finns en insats om stöd under rättegångsprocessen, men att det kan 

komma fram under samtalen att processen pågår eller kommer att bli, då kan Felicia ge 

förstärkande råd, som enligt Keeling & Wormer (2012) bidrar till motivation och 

empowerment. Vilket också är betydande och hjälpsamt. Stödet Ekström (2014) lyfter fram är 

även under domstolsförhandlingarna, en social kontakt som sitter under rättegången med 

kvinnan. Men forskning har visat att stödet inte anses som väsentligt i de flesta kommuner.  
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Ovannämnda stödinsatser kan inte alltid erbjudas till våldsutsatta kvinnor, till följd av bland 

annat brist på ekonomiska resurser, socialtjänstens organisering och att stödet inte anses som 

väsentligt i kommunerna. Däremot finns ett fundamentalt behov hos våldsutsatta kvinnor, 

som socialarbetare och kommuner försöker tillgodose, men det är inte alltid lätt. Nedan följer 

ett exempel från Greta: 

 
”En annan begränsning är ju ofta det här att, om de är på skyddat boenden, 

antingen i våran kommun eller i någon annan kommun, så kan de vara där under 

väldigt lång tid och det är svårt att hitta boende, det kan i sin tur göra att de går 

tillbaka till mannen. Det är ju en begränsning, att vi inte kan riktigt möta upp 

deras behov kring boende. En annan begränsning med just kring det här med 

boenden, att många får komma till ett vandrarhem, det tycker inte vi passar sig så 

mycket om man har varit våldsutsatt i en situation och sen bo på ett vandrarhem 

tillsammans med tjugo andra personer, och man vet inte vad de är för personer 

och så. Och med barn och sådana saker, det tycker inte vi är riktigt skäligt. Det är 

mycket begränsningar kring det här med boendet.” (Greta) 

 
Bostadsfrågan som Greta nämner är en utmaning för socialarbetare, bostadsbristen är ett 

hinder för våldsutsatta kvinnor som behöver ett boende, Ekström (2016) visar i sin forskning 

att socialarbetarna saknar möjligheten att kunna möta behovet. Som det låter är de akuta 

situationer för boendelösningen inga problem, men att långsiktiga lösningar kan vara 

komplicerade. 

 

5.5 Sammanfattning 

En utredning om kvinnans behov ska inkludera ett holistiskt perspektiv, det vill säga en 

helhetssyn över kvinnans tillvaro för att identifiera behov som kan stöttas med insatser. 

Nämnda insatser från deltagande socialarbetare innefattade boende, ekonomiskt/praktiskt stöd 

och samtalsstöd. I stödet som erbjuds är samarbete mellan andra verksamheter och andra 

kommuner förekommande. Främsta samarbetet som uppkommer är mellan socialtjänstens 

verksamhet som utreder om offentligstöd och socialtjänstens verksamhet som erbjuder 

samtalsstöd. Socialarbetare betonar att målet med stödet är trygghet och frihet. 

Socialarbetares roll inom verksamheten för offentligstöd är att utreda behov och bedöma 

adekvata insatser. I samtalsstöd för våldsutsatta kvinnor påpekar Felicia att hennes roll är att 

avlasta skuld hos kvinnorna, upplysa om olika former av våld, ge insikt om att det som 
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upplevdes inte är normalt som en del av motivation och empowerment till en förändrad 

situation (Keeling & Wormer, 2012). Mer om socialarbetares roll är vikten av kompetens för 

socialarbetare i arbetet med våldsutsatta. Lovisa ger exempel om att dela kunskap och 

erfarenheter inom verksamheterna genom diskussionsgrupper, detta kan öka samspelet och 

samförstånd om hur ärendena kan hanteras och hur rätt till stöd ska förstås. Behov som inte 

kan mötas med några insatser är praktiskt stöd och stöd under rättegångsprocessen. Greta 

anger att de utför mycket praktiskt stöd för att ingen annan kan hjälpa kvinnorna med det. I 

fråga om stöd under rättegångsprocessen anses advokaten till klienten vara en tillräcklig stöd, 

däremot om det tas upp under samtalsstöd ges förstärkande råd till den våldsutsatta kvinna. 

Resultatet belyser även begränsningar som socialarbetare möter i deras möjligheter att erbjuda 

insatser, på grund av bostadsbristen. Socialarbetare har inte många möjligheter att påverka 

bostadsfrågan menar Ekström (2016). 
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6.   DISKUSSION 

Studien har undersökt om socialtjänstens verksamhet stödjer och främjar våldsutsatta kvinnor 

i nära relationer. Nedan kommer först syfte och frågeställningarna besvaras och diskuteras, 

därefter kommer för- respektive nackdelar för vald metod och förslag till fortsatt forskning 

presenteras.   

 

6.1 Socialtjänstens stödinsatser till våldsutsatta kvinnor 

Socialtjänstens stödinsatser för kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer syftar till 

att kvinnorna ska vara fria från våld, känna sig trygga och uppmuntrar till självständighet 

genom att öka självkapaciteten. De olika insatser som erbjuds kan kategoriseras till boende, 

ekonomiskt/praktiskt stöd och samtalsstöd. Boende anses som en betydande insats för 

komfort och trygghet, ekonomiska resurser för att uppnå en skälig levnadsnivå, praktiskt stöd 

som en underlättande faktor till kvinnans situation, och samtalsstöd för att bearbeta och 

förstärka individen till följd av förändringsprocessen. Dessa insatser främjar både den fysiska 

välbefinnande genom exempelvis boende och ekonomin och psykiska välbefinnandet genom 

samtalsstöd. Socialarbetares roll i verksamheten för offentligstöd är att utreda kvinnans behov 

och se till att behoven tillgodoses. I den andra verksamheten för samtalsstöd ska 

socialarbetaren delge kunskap om våld och i samtalen handlar det mycket om att avlasta 

skuld. Socialarbetarna i studien uppger att verksamheterna stödjer och främjar våldsutsatta 

kvinnor med de insatser som finns, men att insatserna kan utökas med exempelvis praktiskt 

stöd, samt att det kan finnas begränsningar i möjligheten att möta kvinnornas behov i och med 

bostadsbristen. Praktiskt stöd är en insats som borde utökas enligt socialarbetarna. Greta 

nämnde tidigare att socialkontoret inte har möjligheter att hjälpa kvinnorna praktiskt eftersom 

det inte finns insatser som funkar, detta leder till att socialarbetare får hjälpa kvinnorna 

praktiskt även om det inte ingår i deras arbetsuppgifter, eftersom det inte finns någon annan 

som kan hjälpa kvinnorna med det. Slutsatsen är att praktiskt stöd skulle kunna erbjudas som 

en ytterligare insats, där socialarbetare kan ta in assistenter som sköter det praktiska, så kan 

socialarbetarna ha tid för annat som råd och kontakt till kvinnorna och andra saker som 

innefattar utredning om stöd. Resultatet belyser även begränsningar som socialarbetare möter 

i deras möjligheter att erbjuda insatser, på grund av bostadsbristen. Att en våldsutsatt kvinna 

återvänder till mannen för att hon saknat essentiell stöd i form av boende, kan tolkas som ett 

hinder för kvinnans välbefinnande. Även att en våldsutsatt kvinna hänvisas till ett vandrarhem 

på grund av svårigheten att hitta ett nytt boende till följd av bostadsbristen, kan tolkas som ett 
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hinder för kvinnans trygghet. Uppbrottet ur våldet är i hopp om en bättre situation, att sedan 

bo och vistas i ett vandrarhem är inte skäligt anger Greta. Socialarbetare har inte många 

möjligheter att påverka bostadsfrågan. I vissa kommuner används social förtur, där 

socialarbetare skriver förtursintyg till våldsutsatta kvinnor som är i behov av boende, men 

väntetiden är upp till ett år innan individen kan få boendet. I större kommuner är det dock 

svårare att tillhandahålla förturslägenheter, menar flera socialarbetare. Våld i nära relationer 

har visat sig vara en direkt orsak till hemlöshet och bostadstadsinstabilitet (Clough et al., 

2014), när det i vissa fall tar upp till ett år innan ett boende kan erhållas, hinner några kvinnor 

tvivla på någon förändring och återvänder till deras män, och riskerar att kanske återigen 

utsättas för våld. Även om kommuner har ett förstärkt ansvar för våldsutsatta kvinnor, finns 

det samhällsaspekter som bostadsproblematik som begränsar socialarbetarnas möjligheter att 

erbjuda adekvata lösningar uppger Ekström (2016). Forskning tar upp innebörden av stöd 

under rättegångsprocessen, stödet erbjuds inte till våldsutsatta kvinnor i flera kommuner i 

Sverige. Stödet upplevs som solidariskt och förstärkande för våldsutsatta kvinnor som fått 

stödet. Däremot belyser denna studie att det inte finns en social kontakt under 

rättegångsprocessen och under domstolsförhandlingar i de undersökta kommuner. Under 

samtalsstödet kan en kvinna tala om att en rättslig process pågår, där kan en kvinna få 

förstärkande råd och informeras om att advokaten finns för henne som främsta stödet under 

processen. 

 

Socialarbetare inom offentligstöd har även uttryckt att ytterligare kompetens för 

socialarbetare är betydande eftersom det inte är de lättaste ärendena. Inom socialförvaltningen 

diskuteras mycket om kunskap, Lovisa nämner att det har diskuterats om att utöka personal 

som jobbar specifikt med våldsutsatta. Att det ska vara ett team som är specialiserad på 

målgruppen. Däremot menar Lovisa, att det också kan vara sårbart om man är för få i den 

specialiserade gruppen, med tanke på ledigheter, sjukskrivningar eller att någon slutar. Lovisa 

fortsätter med att säga att det är ett område som behöver övervägas och reflekteras vidare. 

Mattsson (2017) diskuterar integrerad organisation och specialiserad organisation, som 

innebär landets olika socialtjänstens organisationsform för olika sociala problem, exempelvis 

barnavårdsutredningar och våld i nära relationer. Integrerad organisation innebär att 

socialarbetarna genomför flera olika arbetsuppgifter, de kan göra både förhandsbedömningar, 

utredningar och genomföra insatser. De kan även utreda och arbeta med flera olika former av 

social problematik. I en specialiserad organisation är arbetet tydligt uppdelat mellan olika 

enheter, funktioner och även sociala problem. Arbetet kan exempelvis vara organiserat i 
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enheter som barn och familj, missbruk, ekonomiskt bistånd och socialpsykiatrisk verksamhet. 

Dessa enheter kan i sin tur vara indelade utifrån ålder och i enheter för mottagning, utredning 

och behandling. Dessa enheter har tydliga gränser emellan och principen är att de inte ska 

överskridas. Specialiserade organisationsformer som innebär att en specialiserad grupp har ett 

specifikt ansvar att utreda våld i nära relationer och behov som kan tillgodoses, är till för ökad 

förståelse av hur arbetet ska genomföras uppger Mattson (2017). I specialiserade 

organisationer arbetar socialarbetarna ofta i grupp genom kollegial och kontinuerliga 

diskussioner av utredningsarbetet på ett sätt som inte förekommer i kommuner med integrerad 

organisation. Mattsson redogör vidare att specialiserade grupper i utredningar som initierats 

på grund av oro om våld beskriver deras uppgift som att utreda familjens situation, och om 

våld utövats i familjen. Detta görs i samband med att de har ett ansvar att utreda barnets 

behov av skydd. Inom specialiseringen blir våld en specifik problematik inom ett 

utredningsuppdrag. Utredarna ser sig som specialister i att utreda utsattheten för våld, där 

logiken kan i första hand söka specifika insatser till specifika sociala problem. Mattsson 

menar att detta kan göra att utredarna missar allmänna och generella insatser som är 

användbara gentemot familjer där det förekommer våld, något som tydligt skiljer sig från 

utredarna i kommuner med integrerad organisationsform där generella insatser används till 

våldsproblematik. Mattsson kommer fram till att i kommuner med integrerad organisation 

läggs större vikt i att skapa möjlighet för kontakter och att bygga relationer med familjer som 

kan behöva hjälp och stöd från socialtjänsten, genom samtal med familjen och med andra 

organisationer (skola, barnavårdscentraler) och personer som kan ha kunskap om barnet. Efter 

en utredning finns olika behandlingsmöjligheter för de familjer som behöver stöd och hjälp i 

förhållande till våld. Mattson visar i sin studie att i de kommuner där specialisering för utsatta 

grupper förekommer, finns större möjligheter att benämna och fråga om våld till klienter. 

Mattsson menar vidare att betydelsen ligger även i att tydligt ta ställning mot våldet och inte 

att enbart benämna våldet (Mattsson, 2017). I relation till det Mattsson diskuterar är 

förståelsen att inom specialiseringen där det förekommer kollegial och kontinuerliga 

diskussioner i utredningar som rör våld kan det leda till att i större utsträckning benämna våld 

och fråga om våld, i syfte att införa insatser som tillgodoser behov och skydd för den utsatta. I 

integrerade organisationer där de enligt Mattsson för det mesta samarbetar i par, men där färre 

diskussioner förekommer är arbetet utvecklat att leda till allmänna och generella insatser som 

behandlingar i form av att bygga familjens relationer och kunskap, för att kunna förebygga 

våld. Sociala myndigheter är inom en utvecklingsprocess för hantering av fridsärenden, 

processen kräver diskussioner och funderingar kring hur organiseringen bäst kan möta 
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behoven från våldsutsatta, vilket tar sin tid innan en förändring för stödinsatser och 

organiseringen förfaller. Syftet är att undersöka om socialtjänstens verksamhet stödjer och 

främjar kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer. Slutsatsen är att socialtjänstens 

verksamhet främjar våldsutsatta kvinnor med de insatser som finns, insatserna berör trygghet, 

frihet, självkapacitet och välbefinnande. Mäns våld i nära relationer som tidigare ansågs som 

ett individuellt problem, är numera ett samhällsproblem, som det sociala arbetet i Sverige fått 

behandla med olika stödinsatser för våldsutsatta människor. Socialnämnden ska verka för 

människor i Sverige med stöd och hjälp vid behov, genom förstärkt lagstiftning om 

socialnämndens ansvar till våldsutsatta kvinnor, omfattas olika insatser som stödjer och 

främjar våldsutsatta kvinnor i alla kommuner. Insatserna och socialtjänstens organisering kan 

dock variera från kommun till kommun. Det är av betydelse att det finns ett stöd för 

våldsutsatta kvinnor, arbetet sänder en indikation på att våldet är ett bekymmer i det svenska 

samhället, men även runt om i världen. Våldet signalerar kvinnors förtryck som har funnits i 

alla generationer, som idag fortfarande lever kvar och som behöver beaktas och komma 

tillrätta med. Genom att lagen erkänner våldet och uttrycker om stöd till de utsatta, är 

framsteg som innebär uppmärksammandet och kunskap om våld i samhället, samt framsteg 

mot att avveckla normaliseringen om våldet i samhället. Socialt arbete medför lösningar på 

sociala problem, som i detta fall är mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

 

6.2 För-och nackdelar av vald metod 
Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor är en tillgång för en djupförståelse av en viss 

verksamhet och för en viss målgrupp. Det är mycket information som inhämtades för det 

inriktade ämnet som inkluderar en grundlig förståelse för verksamhetens organisering och 

socialarbetarnas roll. Metoden är givande i syfte att förstå samspelet mellan verksamhetens 

organisering, socialarbetaren och kvinnan som sedan blir erbjuden stödet. Det är en fördel att 

respondenternas uttalanden får framhävas, att deras kunskap och synvinkel styr resultatet är 

huvudändamålen, för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I kvalitativa 

studier anser jag att det är mer kontroll över vilken information och data jag får in, då jag är 

den som formulerar frågor och bestämmer hur jag ska ställa frågor för att känna mig mättad 

på information. Semistrukturerade frågor tillämpar tydlighet, flexibilitet och variation i hur 

mina frågor ska ställas i relation till verksamheten, till intervjupersonen och till given 

information. Med hjälp av följdfrågor och exemplifiering innan frågan ställs, kan 

intervjupersonen begripligt förstå vad jag frågar efter. Kvalitativa intervjuer tillåter också 

exemplifiering och spekulationer av ett ämnesområde, i syfte att nå djupförståelse. 
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Kvalitativ metod syftar inte till kvantifiering eller generaliseringar av en större grupp. 

Resultatet från denna studie gäller inte socialtjänstens verksamheter i hela Sverige, utan 

betonar granskning av de kommuner som socialarbetarna verkar i, vilket är två kommuner. 

Det innebär att kvalitativa metoder inte ger en överblick på socialtjänstens organisering i 

Sverige, som en kvantitativ metod kanske skulle ha gjort. I kvalitativa metoder anser jag att 

det är väsentligt vilka personer som intervjuas för studiens syfte, att strategiskt välja ut rätt 

personer som tros kunna ge givande kunskap för studien. Med tanke på det korta tidsutrymme 

som finns är det viktigt att tänka och strategiskt välja ut intervjupersoner som är lämpliga, i 

syfte att inte slösa tid. En nackdel eller snarare hinder är att det kan vara svårt att få tag i 

intervjupersoner vid kvalitativa intervjuer, dels för att det kanske krävs längre tid att utföra en 

intervju och många har kanske inte den tiden.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Socialtjänstens organisering av stöd till våldsutsatta kvinnor skulle bli ännu mer intressant om 

våldsutsatta kvinnor som fått stöd får framföra deras erfarenheter och synpunkter om stödet. 

Socialarbetare kan informera om vilka stödinsatser som finns, men för att förstå hur 

stödinsatserna upplevs är det kvinnor som erhållit stödet som ska träda fram och få höras. 

Som nämnt inledningsvis finns det inte mycket forskning om stödets utformning och dess 

effektivitet. Därav är det av betydelse att ytterligare forska om området, och dessutom att 

våldsutsatta kvinnor får komma till tals om upplevelser av stödet och hur det skulle kunna 

förbättras. Mer forskning inom området möjliggör granskningar om socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor, efter det förstärkta ansvaret som socialtjänsten fått genom ändringar i 

lagstiftningen, detta i syfte att utvärdera och granska hur socialtjänstens stödinsatser hjälper 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Informationsbrev 
 
Hej! 

Jag heter Darlene Keza och studerar socionomprogrammet vid Mittuniversitet i Östersund. 

Just nu skriver jag min C-uppsats, syftet med uppsatsen är att undersöka om socialtjänstens 

verksamhet stödjer och främjar kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer. 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga 

rättigheter. Enligt Brå (2017) är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till 

behov av stödinsatser och hjälp, i synnerhet sjukvård. Min studie kommer att fokusera på 

vilket stöd våldsutsatta kvinnor får av socialtjänstens verksamhet och hur socialarbetarnas roll 

ser ut i arbetet med de utsatta kvinnorna.  

 

Till min studie behöver jag intervjua socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Jag 

beräknar att intervjun kommer ta cirka 40 minuter. Jag kommer även att spela in intervjun för 

att kunna transkribera och använda mig av insamlat material. Inspelningen och utskrifterna 

från intervjun kommer att endast behandlas av mig och eventuellt min handledare. Efter 

examinationen förstörs materialet. Jag garanterar att du förblir anonym, intervjupersonen ska 

inte gå att identifiera. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 

en förklaring behöver delges. 

 

Jag hoppas att du vill ställa upp på en intervju eftersom din kunskap är viktig. Vid intresse för 

deltagandet kan ett mail skickas till min e-postadress. 

 

Vid frågor kring uppsatsen kontakta gärna mig: 

 

Darlene Keza 

E-postadress: dake1500@student.miun.se  

Mobiltelefon: 0720141720 

 

Handledare: 

Charlotte Andoh-Appiah 

E-postadress: charlotte.andoh-appiah@miun.se  
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Bilaga 2- Intervjuguide 

 
Bakgrund: Allmänna frågor 

 

1.   Vilken arbetsroll/position har du inom verksamheten? 

2.   Hur länge har du jobbat med våldsutsatta kvinnor? 

 

Stödinsatser 

 

1.   Vilka stödinsatser erbjuder verksamheten kvinnor som blivit utsatt för mäns våld i 

nära relationer?  

a.   Hur är stödinsatserna utformade och vad innehåller de? 

b.   Hur möter dessa insatser kvinnornas behov?  

c.   Hur lång tid brukar nämnda stödinsatserna pågå?  

 

2.   Vad är målet med stödet?  

a.   Har ni uppföljningsarbete? 

 

Socialarbetarens roll 

1.   Hur ser din roll ut i arbetet med de utsatta kvinnorna?  

a.   Vilka begränsningar finns i ditt arbete i relation till kvinnornas behov?  

 

Tillräckligt med stöd 

1.   Är verksamhetens stödinsatser fungerande och hållbara?  

a.   Vilka fördelar har interventionerna?  

b.   Hur kan stödet förbättras?  

 

2.   Vad mer kan verksamheten eller socialtjänsten erbjuda utöver det som redan finns?  

 

Är det okej att kontakta dig om jag kommer på något i efterhand?  


