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Sammanfattning 

 

Studiens fokus är våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Studien har undersökt 

vilken kunskap och erfarenhet yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält har gällande den 

sociala verkligheten och levnadsvillkoren för kvinnor med denna problematik, vilka insatser 

som finns representerade för att förbättra kvinnornas situation samt vilka möjligheter och 

begränsningar de yrkesverksamma ser i deras arbete med denna grupp. Studiens 

forskningsteoretiska inriktning är hermeneutisk och det är en kvalitativ studie där metodvalet 

består av semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma som arbetar inom olika 

avdelningar i den sociala sektorn. Studiens teoretiska perspektiv har en feministisk grund. 

Studiens material har analyserats med hjälp av en tematisk analys och har kopplats samman 

med tidigare forskning och de teoretiska perspektiven för studien. Resultatet visar att kvinnor 

med denna problematik är mycket utsatta på grund av könsmaktsordningen, stigmatisering, 

destruktiva relationer, sexuellt utnyttjade, självmedicinering och den socialt marginaliserade 

miljön. Kvinnornas brist på motivation till att söka hjälp är hög och de befintliga sociala 

insatserna är inte tillräckligt utvecklade för att se till kvinnornas specifika behov.  

 

Nyckelord: Missbruk, socialt arbete, våldsutsatta kvinnor  
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1. Inledning 

 

1.1 Våld mot kvinnor – ett globalt socialt problem 

 

Våld mot kvinnor är ett globalt socialt problem som strider mot de mänskliga rättigheterna. 

Arbetet för att få slut på det könsrelaterade våldet pågår globalt och lagar mot könsrelaterat 

våld har införts i många länder, dock finns det fortfarande mycket kvar att arbeta för då 

lagarna bryts och det förebyggande arbetet inte är tillräckligt utbrett (UN Women Sverige, 

2015). FN har länge arbetat globalt med att avskaffa våldet mot kvinnor och år 1981 trädde 

FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor i kraft och år 1993 kom 

även FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor (UN Women Sverige, 2015). I 

konventionen om avskaffande av all diskriminering mot kvinnor beskrivs diskriminering av 

kvinnor som:  

 

..Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or 

purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 

of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field  

(UN, 2007).  

 

Statens offentliga utredning Att ta ansvar för sina insatser: Socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) beskriver att i Sverige har mäns våld mot kvinnor 

uppmärksammats och beaktas idag som ett samhällsproblem, i jämförelse mot tidigare då det 

ansågs som en privat angelägenhet. Samhällsproblemet kräver socialt ansvar och ställer högre 

krav på myndigheter att agera (SOU 2006:65). I Sverige anmäldes 28 967 misshandelsbrott 

mot kvinnor under år 2015. År 2014 uppgav 37 % av de kvinnor som blivit utsatta för 

misshandel att det skett i en nära relation. Dock finns ett stort mörkertal. I 82 % av alla 

anmälda misshandelsfall är det män som är förövarna (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Socialstyrelsen skriver i rapporten Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor 

med missbruks- eller beroendeproblem (2011) att ungefär 17 kvinnor dör varje år i Sverige på 

grund av våld i nära relationer. Kvinnorna som missbrukar och blir utsatta för våld är 

underrepresenterade i statistiken, trots att det är de kvinnor som tenderar att utsättas för mest 

våld. Det är de mest marginaliserade grupperna i samhället som utsätts för mest våld, och hit 

hör de missbrukande kvinnorna. De lever i en våldsam miljö kantad av droger, interna 

uppgörelser, kriminalitet, hot och hemlöshet (Socialstyrelsen, 2011). Våld mot kvinnor som har 



 

 

2 
 

missbruksproblem har sedan 2000-talet uppmärksammats som ett kvinnofridsbrott. Våldet som 

de missbrukande kvinnorna blir utsatta för är samma typ av relationsbrott som nyktra kvinnor 

blir utsatta för. Skillnaden är att de missbrukande kvinnorna lever i en gränslös miljö där våldet 

är en del av vardagen: 

Tänk dig en svensk, heterosexuell kvinna med två barn som misshandlas av sin man. För att 

lämna honom måste hon ta sig upp för en trappa med flera steg. På varje steg finns flera hinder 

att övervinna. För en kvinna i missbruk är varje steg lite högre och lite svårare. Det beror dels på 

att livet som missbrukare försvårar uppbrottet, dels på att de inte passar in i samhällets 

hjälpmodell (Blomstedt, 2012).  

 

1.1.1 Problematikens dimensioner och konsekvenser 

 

Våldet som kvinnorna blir utsatta för ger fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser och 

slutar i värsta fall med att kvinnorna mister sina liv. Våldets konsekvenser drabbar inte bara 

kvinnorna i sig, utan även människorna i deras nätverk och samhället de lever i då våldet för 

med sig enorma kostnader för sjukvård, juridiska insatser och att kvinnorna inte klarar av att 

arbeta (UN Women Sverige, 2015). Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik lider 

ofta av brist på handlingsutrymme och har ett mycket svagt nätverk. De är rädda för att bli 

bemötta på ett oprofessionellt sätt när de söker hjälp, för att bli avvisade på grund av sitt 

missbruk, att missbruket ska avslöjas eller för att bli sedda som dåliga föräldrar om barn finns 

med i bilden och en rädsla för att barnen ska bli omhändertagna. Många kvinnor är också 

rädda för konsekvenserna de kan råka ut för om de ”skvallrar” (Socialstyrelsen, 2011). Våldet 

har normaliserats för kvinnorna och många kvinnor upplever att det är smällar de får ta när de 

missbrukar alkohol eller narkotika. Våldet har ofta funnits med i bilden redan i tidig ålder och 

har med tiden blivit en del av vardagen (Helmersson & Mulabdic, 2006).  

Kvinnor som blir utsatta för våld och har missbruksproblem befinner sig ofta i en 

beroendesituation till sin partner eller männen i deras omgivning. Det blir svårt att bryta upp 

om mannen förser kvinnan med droger, vilket kan vara ett sätt att kontrollera kvinnan på. 

Mannen kan förse kvinnan med bostad men fungerar även som ett skydd gentemot andra män 

(Helmersson & Mulabdic, 2006). Om kvinnan även har barn tillsammans med mannen blir det 

ännu svårare då kvinnan kan känna att hon splittrar familjen om hon söker hjälp. Många 

kvinnor vill inte att deras barn ska växa upp utan en fader och tänker mycket på vad 

omgivningen ska tycka om hon lämnar mannen och tar med sig barnen (Socialstyrelsen, 

2011). En kvinna och en partner som lever tillsammans och missbrukar delar ett liv med 
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hemligheter och kriminalitet. Drogerna gör kvinnans band till sin partner starkare och det 

finns en rädsla att partnern ska berätta om hennes missbruk om hon söker hjälp för våldet 

(Blomstedt, 2012).  

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik är ingen homogen grupp. Kvinnorna finns i 

alla samhällsklasser och både alkohol, narkotika och läkemedel missbrukas, blandmissbruk 

är därför ingen ovanlighet. En kvinna i denna grupp kan vara arbetslös och leva som hemlös 

eller vara en kvinna som har både arbete, bostad och familj. Det är främst de kvinnor som är 

utsatta på flera plan, de mest marginaliserade, som kommer i kontakt med socialtjänsten, i 

jämförelse med de kvinnor som har det mer välordnat kring sig socialt (SOU 2006:65).  

Ekström (2012) beskriver i sin artikel Inte bara kvinna att kvinnor som blir utsatta för våld 

inte bara kan definieras utifrån sitt kön. Även om en kvinna i sig är utsatt på grund av sitt 

kön, beroende på den rådande könsmaktsordningen, så finns det fler faktorer som bidrar till 

utsattheten. Som tidigare nämnt förekommer problematiken i alla samhällsklasser, då 

oberoende av inkomst eller utbildning, men det finns fler perspektiv att benämna. Våldet 

och missbruket förekommer i alla samhällen och kulturer oberoende av sexualitet (homo-, 

bi- och transsexuella parrelationer), ålder och etnicitet. Kvinnor med utländsk bakgrund som 

befinner sig i landet kan vara rädda för att söka hjälp hos de sociala myndigheterna på grund 

av rädslan att behöva lämna landet (Ekström, 2012). Detta gäller främst de kvinnor som 

saknar legal status, det vill säga papperslösa immigranter (Jönsson, 2014). Många kvinnor 

utsätts även för människohandel för sexuella ändamål – trafficking, vilket kallas för vår tids 

slaveri. Kvinnorna blir utsatta för sexuellt våld där prostitution, våldtäkter och pornografi 

förekommer. Kvinnornas levnadsförhållanden och ekonomiska och sociala förutsättningar 

utnyttjas till gärningsmännens fördel (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). En ökad 

medvetenhet hos de sociala myndigheterna gällande de olika perspektiven av utsatthet 

skulle bidra till att konstruktionen av den våldsutsatta kvinnan skulle bli mer nyanserad och 

inkludera en bredare grupp kvinnor. Genom att se kvinnors utsatthet från flera perspektiv 

ökas kunskapen om vad problematiken bottnas i och även kunskapen om vilka insatser som 

kvinnorna är i behov av (Ekström, 2012).  

 

1.1.2 Det sociala ansvaret 

 

Hos sociala myndigheter hamnar ofta missbruksproblematiken hos kvinnorna i fokus och 

deras våldsutsatthet osynliggörs, vilket i sin tur bidrar till att kvinnorna inte får tillgång till de 

insatser som de är i behov av (Helmersson & Mulabdic, 2006). Flera kvinnor uppger att 
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behandlare och andra verksamma inom det sociala arbetet osynliggör våldet och istället 

fokuserar på missbruksproblematiken. Våldet betraktas som en påföljd av missbruket. 

Kvinnornas erfarenhet av våld negligeras (SOU 2006:65).  

 

Enligt 5 kap. 11 § i Socialtjänstlagen (SoL) bör socialnämnden verka för att den som utsatts 

för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att 

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov 

av stöd eller hjälp för att förändra sin situation. Socialtjänsten har härmed ett ansvar att aktivt 

arbeta för att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik ska få den hjälp de är i behov 

av. Socialtjänsten erbjuder flera insatser till kvinnor som blir utsatta för våld, bland annat 

socialt bistånd, skyddat boende och stödsamtal, dock saknas långsiktiga lösningar. De 

långsiktiga lösningarna kräver mer resurser, vilket många kommuner i Sverige i dagsläget inte 

har. Kommunerna uppger att det finns en stor brist gällande skyddande boenden och 

jourlägenheter för våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna slussas därför oftast vidare till 

kvinnojourer. De missbrukande kvinnorna som blir utsatta för våld har svårt att få tillgång till 

både skyddat boende och kvinnojour då insatserna kräver drogfrihet (SOU 2006:65). 

 

I socialtjänstens arbete med kvinnor som missbrukar bör insatserna inte bara fokusera på 

missbruket utan även klargöra om kvinnorna har erfarenhet av eller blir utsatta för våld. 

Kvinnor som har en missbruksproblematik är i behov av flera olika insatser, ofta ekonomiskt 

bistånd, boende och behandling och detta innebär att frågan om våld inte prioriteras. 

Socialtjänsten har idag inte ett tillräckligt utvecklat nätverk av samverkan mellan olika 

insatser för att kunna möta alla behov hos våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

Det finns inga tydliga mål eller riktlinjer med samverkandet och därför inga konkreta resultat 

av samverkan. Kunskapen hos socialtjänsten gällande våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblematik brister. Många verksamma inom det sociala arbetet har kunskap om 

missbruk och om våld, men inte om kombinationen av de två problematikerna. Bristen på 

kunskap ligger inte hos socialarbetarna själva, utan för att det saknas resurser för att införliva 

mer kunskap och för att arbetsbördan i de flesta fallen är tung. Samverkan mellan flera olika 

verksamheter gällande denna problematik brister även den (SOU 2006:65).  

 

Våld mot kvinnor har sedan 1990-talet setts som ett allvarligt socialt problem, trots detta finns 

inga tydliga bevis på att våldet har minskat. Socialsekreterare, kvinnojoursaktivister och 

våldsutsatta kvinnor beskriver att det finns stora brister i de insatser som idag erbjuds för 
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kvinnor som blir utsatta för våld (Ekström, 2012). Det finns inte tillräckligt med vetenskaplig 

forskning på ämnet och flertalet kommuner i Sverige har blivit uppmanade av regeringen att 

tillgodose dessa utsatta kvinnors hjälpbehov. Det saknas kunskap hos de professionella 

angående denna problematik och hur de ska bemöta kvinnorna som söker hjälp. Det brister 

och saknas tillräckliga insatser inom de sociala verksamheterna. De sociala myndigheterna 

har ett ansvar att tillgodose utsatta gruppers behov och att arbeta för att komma tillrätta med 

detta problem (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Kvinnorna är utsatta både på grund av sitt missbruk och på grund av våldet. Kvinnorna har 

svårt att söka hjälp och när de söker hjälp så har de sociala myndigheterna problem med att 

kunna erbjuda kvinnorna insatser som uppfyller deras behov. Det finns inga tydliga riktlinjer, 

förhållningssätt eller tillräckliga insatser för kvinnor med denna problematik och deras behov. 

Utifrån detta kommer denna studies fokus att ligga på de yrkesverksamma inom det sociala 

arbetets perspektiv gällande problematiken då de möter dessa kvinnor i sitt arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter och kunskaper de 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet har gällande den sociala verkligheten och 

levnadsvillkoren för kvinnor med denna problematik, vilka insatser som finns representerade 

för att förbättra kvinnornas situation och vilka möjligheter och begränsningar de 

yrkesverksamma ser i deras arbete med denna grupp kvinnor. Följande frågeställningar har 

varit vägledande för studien: 

 

 Vilken erfarenhet och kunskap har de yrkesverksamma gällande gruppen våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik och arbetet med denna grupp? 

 Vilka insatser anser de yrkesverksamma att kvinnor med denna problematik är i behov 

av?  

 Vilka möjligheter och begränsningar finner de yrkesverksamma i deras arbete med 

denna grupp? 

 



 

 

6 
 

2. Tidigare forskning 

 

Under sökningen av den tidigare forskningen på området har jag valt att använda mig av 

sökblock där jag kombinerat sökorden missbruk, våldsutsatta kvinnor och socialt arbete. 

Denna avgränsning är gjord för att få specifika studier på den kombinerade problematiken hos 

kvinnorna och hur yrkesverksamma inom det sociala arbetet arbetar med denna klientgrupp. 

Jag har använt mig av databasen ProQuest Social Science och därefter avgränsat mig till 

databaserna Social Services Abstract och Sociological Abstracts för att finna studier som 

kopplar an till det sociala arbetet. Det slutliga resultatet blev 575 studier, där majoriteten av 

studierna är internationella. Jag har valt att använda mig av studier publicerade mellan år 2014 

och 2016 för att försäkra mig om att detta är det aktuella forskningsläget, dock finns det 

flertalet studier som inte faller under dessa år som bidragit till forskningsläget både i Sverige 

och internationellt idag. Efter att ha läst studierna har jag tematiserat forskningsläget i fyra 

olika inriktningar. 

 

2.1 Samband mellan våldsutsatthet och missbruk 

 

Det de flesta tidigare studierna har gemensamt är kopplingen mellan våld och missbruk. Det 

är välkänt inom forskningen att våldsutsatthet och missbruksproblematik hos kvinnor är två 

problem som har ett samband. Denna komplexa problematik är ett globalt socialt problem. Att 

missbruka droger utgör en risk för att hamna i en relation där våld förekommer, lika väl som 

tidigare erfarenheter av våld utgör en risk för att börja missbruka droger (Choo, Guthrie 

Morrow, Mello, Fox Wetle, Ranney, Tapé & Zlotnick, 2016; Chunrye & Hungh-En, 2016; 

Salom, Williams, Najman & Alati, 2015 & Sansone, Elliott & Wiederman, 2016). Våld i nära 

relationer är tre gånger mer förekommande hos kvinnor med missbruksproblematik i 

jämförelse med våldsutsatta kvinnor som inte missbrukar. Missbrukar även den manliga 

partnern är risken ännu större att kvinnan faller in i ett missbruk (Lorvick, Lutnick, Wenger, 

Bourgois, Cheng & Kral, 2014). Att kvinnor blir utsatta för våld är välkänt, men 

våldsutsattheten bland kvinnor med missbruksproblem är chockerande hög (Capezza, 

Schumacher & Brady, 2015).  

 

Att missbruk och våldsutsatthet är två problem som är korrelerade kan konstateras. För 

kvinnor som blir utsatta för våld är risken tre till fem gånger större för att börja missbruka, 

eller att fortsätta i sitt tidigare missbruk, i jämförelse med kvinnor som inte har några 
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erfarenheter av att bli utsatta för våld (Simmons, Knight & Menard, 2015). Som nämnt i 

tidigare stycke så fungerar de båda problematikerna som en länk mellan varandra, antingen 

kan en kvinna som missbrukar löpa risk för att bli utsatt för våld, eller så börjar en våldsutsatt 

kvinna att missbruka droger för att klara av situationen. För att hantera traumat från våldet 

kan kvinnan börjar missbruka droger (Choo et al., 2016).  

 

En kvinna som lever med en man som missbrukar droger är utsatt för en hög risk gällande 

våldsutsatthet. När förövaren intagit en hög mängd alkohol eller narkotika är risken markant 

för att utsätta sin partner för våld. Offret, i detta fall kvinnan, har i de flesta fall även hon 

intagit högre doser av alkohol eller narkotika. Förövaren använder sig ofta av droger för att 

hantera sitt våldsamma beteende, dock försämrar drogerna förövarens förmåga att ta resoluta 

beslut i våldsamma situationer, vilket ökar risken för kvinnan som lever med mannen att bli 

utsatt för våld (Chunrye et al., 2016).  

 

Flertalet studier har bevisat sambandet mellan missbruk och våld. I en studie gjord av Sansone 

et al. (2016) beskriver 60 % av de deltagande våldsutsatta kvinnorna att de missbrukat 

alkohol. I denna studie pekas alkohol- och/eller kokainmissbruk ut som två faktorer som 

särskilt ökar risken för våld i nära relationer. Att missbruka droger är en riskfaktor för att bli 

utsatt för våld i nära relationer, oberoende av kön (Sansone et al., 2016). I en annan studie 

beskrivs det att två av tre av de deltagande, alkoholiserade kvinnorna som påbörjat behandling 

hade blivit utsatta för sexuella eller fysiska övergrepp av sin partner (Simmons et al., 2015). 

En studie gjord i Vancouver bland injektionsmissbrukande kvinnor rapporterade 66 % av 

kvinnorna att de blivit utsatta för fysiskt våld under en femårsperiod, här hade dock större 

delen av misshandeln begåtts av främlingar. Vidare beskrivs i studien hur 70 % av de 

deltagande kvinnorna totalt hade blivit utsatta för olika former av våld under sin barndom. 

Många av kvinnorna hade under det senaste halvåret blivit utsatta för våld av personer de inte 

var i en relation med. Fysiskt våld var vanligare att bli utsatt för av partners medan sexuellt 

våld var vanligare att bli utsatt för av icke partners (Lorvick et al., 2014).  

 

2.2 Utsatt på grund av marginalisering och miljö 

 

Kvinnor som har ett starkt socialt nätverk löper mindre risk att bli utsatta för våld. Förövaren 

blir i vissa fall förhindrad gällande att misshandla kvinnan om hon har vänner och familj runt 

sig. Kvinnorna kan i sin tur lättare bryta med förövaren, då kvinnorna kan vända sig till sina 
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vänner och sin familj för hjälp och stöd. Kvinnor utan ett starkt socialt närverk har svårare att 

ta sig ur en våldsam relation och bryts med tiden ner av sin partner (Chunrey et al., 2016). 

Kvinnor som är utbildade och kan försörja sig själva har en lägre risk att bli utsatta för våld. 

Kvinnor med högre socioekonomisk status har bättre resurser för att lämna sina våldsamma 

män. Kvinnor med högre socioekonomisk status kan i många fall ta sig ur ett våldsamt 

förhållande utan att ta hjälp av polismyndigheter, juridiska myndigheter eller sociala 

myndigheter. Kvinnor med hög socioekonomisk status tenterar att undvika dessa myndigheter 

då kontakt med myndigheterna för med sig ett stigma (Novisky & Peralta, 2015).   

 

Lorvick et al. (2014) beskriver i studien att våldsutsattheten var särskilt högt bland kvinnor 

som dagligen missbrukade droger, var hemlösa, sålde droger och som bodde i ett område med 

hög risk för kriminalitet. Risken för våldsutsatthet hos drogmissbrukande kvinnor skapas 

utifrån den fysiska, sociala, ekonomiska och politiska miljön där drogmissbruket förekommer. 

Fattiga kvinnor som missbrukar bor ofta i krävande sociala miljöer och har mycket 

begränsade val för att försörja sig. Många kvinnor försörjer sig via prostitution, droghandel 

och tiggeri, vilket i sin tur gör dem sårbara för fysiskt och sexuellt våld. Socialt och 

ekonomiskt marginaliserade kvinnor är inte bara offer för våld i nära relationer, utan även på 

grund av den farliga omgivningen de lever i. Forskning har påvisat att kvinnor som använder 

droger är utsatta av både manliga partners, främlingar, bekanta, kunder som köper sexuella 

tjänster, polisen och personerna som förser dem med droger. Gällande kvinnor med 

missbruksproblem som blir utsatta av en icke-partner är forskningen begränsad (Lorvick et 

al., 2014). 

 

Kvinnor blir exploaterade inom sexhandeln, så kallad trafficking. Detta är ett globalt problem 

som finns världen över. Många av dessa kvinnor som blir utnyttjade sexuellt och fysiskt 

misshandlade använder sig av droger för att klara av situationen. Antingen tar de droger för 

att koppla bort sitt medvetande från den rådande situationen eller så har kvinnorna redan 

missbruksproblem och blir indragna i sexhandeln. Här handlar det främst om att bli utnyttjade 

sexuellt för att få tillgång till droger från hallicken som kontrollerar kvinnan. Hallickarna kan 

även introducera kvinnor till droger och göra dem beroende för att kunna utnyttja kvinnorna i 

sexhandeln (Wilson & Butler, 2014).  

 

I en studie gjord av Ponce, Lawless och Rowe (2014) där de deltagande kvinnorna var 

hemlösa, hade ett blandmissbruk och led av psykisk ohälsa hade 100 % av kvinnorna upplevt 
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ett trauma av fysisk eller sexuell misshandel. Kvinnor som lever i våldsamma relationer, 

speciellt kvinnor som utöver det är hemlösa och har ett missbruk, har svårt att få hjälp hos 

sociala myndigheter. De har en mycket komplex social problematik som på många sätt 

förhindrar dem från att söka hjälp. Kvinnor med denna komplexa problematik är inte ett väl 

beforskat ämne, utan kräver mer forskning för att kunna bidra med nödvändiga hjälpinsatser 

(Ponce et al., 2014). 

 

2.3 Konsekvenser av problematiken 

 

Kvinnor som blir utsatta för våld börjar i många fall att självmedicinera i form av alkohol och 

narkotika, vilket sedan kan leda till ett missbruk. Alkoholen och narkotikan blir ett sätt att 

hantera situationen på (Flanagan, Sullivan & Conell, 2015 & Simmons et al., 2015). Att 

missbruka droger för att hantera sin sociala situation kan sluta i att kvinnan både utsätts för ett 

brott, våldet och själv begår ett brott. Hon använder illegala droger vilket kan ge rättsliga 

konsekvenser (Simmons et al., 2015). Kvinnor som blir utsatta för våld och missbrukar har 

visat sig lida av en hög grad av psykisk ohälsa, vilket i sin tur bara ökar självmedicineringen 

av droger (Salom et al., 2015). Alkohol och narkotika kan ses som en copingstrategi. Kvinnor 

I våldsamma relationer blir i majoriteten av fallen introducerade till droger via sin manliga 

partner, vilket gör det svårare för kvinnan att sluta missbruka droger (Reed, Myers, Novak, 

Browne & Wehsberg, 2015). Förutom det redan nämnda psykisk ohälsa och drogmissbruk för 

våldsutsattheten med sig fysiska konsekvenser för hälsan, till exempel kroniska sjukdomar, en 

social otrygghet, i många fall oplanerade graviditeter och risk för självmord (Reingle, 

Jennings, Conell, Businelle & Chartier, 2014). 

 

2.4 De sociala insatserna 

 

Kvinnor som blir kontrollerade av sina män kan bli hindrade från att söka hjälp hos sociala 

myndigheter, har ofta få ekonomiska resurser för att ta sig ur situationen och är rädda för att 

våldet ska urarta ytterligare om de försöker göra en förändring (Choo et al., 2016). Förutom 

våldsutsattheten och missbruket har många kvinnor låg ekonomisk status och lider av psykisk 

och fysisk ohälsa, vilket även det kan hindra dem från att söka sig till sociala myndigheter 

(Howarth & Robinson, 2016).  

 

För att ta itu med den onda cirkeln där våld och missbruk korrelerar behövs särskilda insatser 

för kvinnor med denna problematik (Reed et al., 2015). Yrkesverksamma inom det sociala 
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arbetet bör alltid försäkra sig om att sina kvinnliga klienter som missbrukar alkohol inte blir 

utsatta för våld, just på grund av att våldsutsattheten är så pass hög bland missbrukande 

kvinnor. Detta görs för att kunna planera insatser som kan uppfylla alla hjälpbehov hos 

kvinnorna (Salom et al., 2015). 

 

Problemet i dag är att det inte finns tillräckligt med integrerade insatser som behandlar båda 

problemen (Morton, Hohman & Middleton, 2015). Det är avgörande för kvinnor som blir 

utsatta för våld och har ett missbruk att de får insatser som behandlar både konsekvenser av 

våldet och det pågående missbruket (Choo et al., 2016). I det sociala arbetets historia har dock 

behandling av missbruket och våldet skett separat. De separata hjälpinsatserna har ett eget mål 

med behandlingen och genom att bara fokusera på det aktuella problemet, det vill säga 

missbruket respektive våldet, så misslyckas verksamheterna med att tillgodose kvinnornas 

bredd av hjälpbehov. Det är viktigt att verksamheter som arbetar med missbruksbehandling 

inkluderar behandling för våld om klienten varit med om det (Capezza et al., 2015).  

 

Capezza et al. (2015), beskriver i studien att av 241 behandlingsverksamheter för missbruk så 

hade bara 39 verksamheter som regel att behandling för våldsutsatthet ska ingå om klienten 

utsatts för våld. Det framgår att majoriteten av behandlingsverksamheter för missbruk inte 

erbjuder insatser som hjälper kvinnorna att bearbeta det våld de blivit utsatta för. Det behövs 

mer kunskap om våldsutsatta kvinnor hos de myndigheter som behandlar missbruk (Capezza, 

et al., 2015). De våldsutsatta kvinnorna behöver hjälp att bearbeta sina traumatiska 

upplevelser av de sociala myndigheterna för att kunna återgå till ett normalt liv (Choo et al., 

2016). För att minska risken för självmedicinering på grund av att våldet inte bearbetas har 

det visat sig effektivt om missbrukande kvinnor får bearbeta sina traumatiska upplevelser och 

sina känslor (Flanagan et al., 2015).  

 

Reingle et al. (2014) beskriver i sin studie resultat angående insatser till våldsutsatta kvinnor 

med missbruksproblematik. Det behövs fler förebyggande och aktiva insatser för att 

uppmärksamma våldet. De förebyggande insatserna bör fokusera mycket på den 

könsrelaterade maktordningen som finns i samhället och att lägga fokus på normer och 

kulturer hos de marginaliserade grupperna som löper stor risk för att hamna i ett drogmissbruk 

och en miljö kantad av våld. Riskfaktorer bör vara en stor del av det förebyggande arbetet 

(Reingle et al., 2014).   
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Ponce et al. (2014) har under fem år forskat kring kvinnor som blir utsatta för våld och har ett 

missbruk. Studien har bland annat fokuserat på kvinnornas insatsbehov och hur de sociala 

myndigheterna kan möta behoven på ett tillräckligt sätt. Det är tydligt att området behöver 

utforskas mer och att kunskapen behöver ökas för att komma fram till relevanta insatser. 

Några insatser och riktlinjer som nämns i studien lägger vikt på bland annat hur viktigt det är 

att verksamma inom det sociala arbetet har ett icke-dömande bemötande när de erbjuder eller 

föreslår insatser till kvinnorna. Det är viktigt att kvinnorna uppfattar att det finns hjälp att 

tillgå och att de kan hjälpa sig själva. De sociala myndigheterna bör verka för att omedelbart 

skydda kvinnan och om barn finns med i bilden, även dessa. Attityden hos de verksamma är 

viktig att tänka på, det är viktigt att kvinnorna inte känner att de får skylla sig själva som 

missbrukar och blir utsatta för våld. Det är även viktigt att de verksamma inte går över 

gränsen, vill inte klienten ha hjälp ska detta accepteras. Det egna valet och autonomi bör 

värderas. I många behandlingsinsatser har det visat sig att kvinnlig personal kan öka 

chanserna till att de våldsutsatta kvinnorna med missbruksproblem känner sig trygga. Många 

av kvinnorna känner en rädsla för män och kan därmed inte aktivt sätta sig in i den hjälp som 

erbjuds. Slutligen, det författarna av studien lägger mest fokus vid, är vikten av kunskap om 

problematiken hos verksamma inom sociala myndigheter. Personalen bör arbeta utifrån ett 

flexibelt arbetssätt och se alla behov hos kvinnorna. Särskilda boenden, både akuta och mer 

permanenta bör vidareutvecklas och en samverkan mellan flera olika verksamheter är viktigt 

(Ponce et al., 2014). 
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3. Teoretiska perspektiv 

 

3.1 Den missbrukande kvinnan 

 

Inom de teoretiska perspektiven på missbruk kopplas problematiken ofta samman till socialt, 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Det sociala kapitalet innebär nätverket en människa har 

runt sig det vill säga vänner, familj och bekanta. Kulturellt kapital innebär utbildning, 

kunskap och kompetenser. Det ekonomiska kapitalet innebär pengar, de ekonomiska 

resurserna en människa har kring sig (Svensson, 2005). Detta är ett kultursociologiskt 

perspektiv. Redan från födseln skapas vår identitet i det sociala rummet utifrån våra tillgångar 

på kapital. Vi blir tilldelade en särskild position utifrån vår klass, vårt kön och vår etnicitet. 

En missbrukande kvinna lider ofta brist på alla de ovannämnda kapitalen. Samhällets norm 

för hur en kvinna ska vara, det vill säga den feminina, välordnade medelklasskvinnan, 

stämmer inte överens med bilden av en missbrukande kvinna. (Trulsson, 2005). Utifrån 

samhällets norm ska en kvinna inte sätta sig själv i det främsta rummet, utan hon ska 

balansera sin tid och sina resurser mellan sin man, hemmet och barnen. Kvinnan ska erhålla så 

kallade omvårdnadsfunktioner (Trulsson, 2001). De missbrukande kvinnorna ses däremot som 

orena, farliga och sexuella. De missbrukande kvinnorna som lider brist på sociala, 

ekonomiska och kulturella kapital har istället fått lägga fokus på att försöka framställa sin 

femininitet, visa sig attraktiva för att bli respekterade (Trulsson, 2005).  Eftersom den 

missbrukande kvinnan avviker från normen skapas en osäkerhet både hos kvinnan och i 

samhället. Dessa kvinnor blir avvisade av samhället eftersom de bryter från den rådande 

normen för vad kvinnlighet är. De har tappat sin femininitet. Mäns missbruk å andra sidan är 

mer accepterat och normaliserat i samhället och för en kvinna som lever under en norm som 

är tilldelad män så är hennes kvinnliga identitet förlorad, hon ses som misslyckad och går från 

en individ till ett objekt skapat av samhällets icke-norm (Trulsson, 2001).  

 

Kultur är något som kan kopplas till ett visst beteendemönster hos en grupp människor. 

Kulturen delas med andra människor i det sociala sammanhanget och ses som ett inlärt 

beteende. Kulturen ses i människans olika roller, institutioner och sociala strukturer och 

skapar vår verklighet. Om en människa har en problematik som enligt kulturen vi lever i beror 

på personens eget agerande bidrar det till att individen skuld- och skambeläggs. I det här fallet 

är problematiken missbruk och beroende. De normer och synsätt som finns på människor med 

missbruksproblem i samhället är övergripande negativa. Synen på kvinnor i samhället 
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innehåller budskap gällande utseende, självständighet, beteende och relationen mellan könen. 

Det kvinnliga missbruket är förknippat till en minskad kontroll över den individuella och 

sociala kontrollen över sexualiteten och detta bidrar till att kvinnorna skuldbeläggs och 

männens skuld minskar. Skuld och skamkänslor är vanligare hos kvinnor med 

missbruksproblem än män med missbruksproblem då mäns missbruk är mer kopplat till 

normen för missbruk (Scheffel-Birath, DeMarinis & Hansagi, 2005). 

 

Det kvinnliga missbruket kan kopplas samman till teorin locus of control. Teorin beskriver 

individens påverkan över händelser i sina liv. Känslan av kontroll eller förlorad kontroll 

kopplas samman till missbruk. Kvinnor med missbruksproblematik känner ofta en extern 

locus of control där händelserna i ens liv påverkas av andras makt eller faktorer utanför ens 

kontroll. Kvinnor i missbruk söker därför, på grund av sin känsla av att inte äga kontrollen 

över sina liv, upplevelser eller objekt som kan ge en känsla av mening utanför sig själv 

(Scheffel-Birath et al., 2005).  

 

3.2 Maskulinitet kopplat till våld, sexualitet och kvinnoförtryck 

 

I samhället är maktordningen mellan män och kvinnor inte jämställd. Kön och makt hänger 

ihop, där mannen är överordnad och kvinnan systematiskt underordnas. Dessa patriarkala 

system finns i alla samhällsnivåer och klasser och har funnits med oss människor genom 

historien (Carlsson, Esseveld, Goodman & Widerberg, 2004). Maktordningarna kan ses 

utifrån en socialisationsprocess där vi människor redan som barn lär oss vilken plats vi blivit 

tilldelade utifrån könsmaktsordningen. Pojkarna lär sig att dominera och flickorna lär sig att 

vara underordnade. Patriarkatet och den sociala maktordningen blir en verklighet. Många 

forskare inom den feministiska forskningen menar att det är viktigt att sambandet mellan 

maskulinitet, våld mot kvinnor, sexualitet och kvinnoförtryck lyfts fram (Wentdt Höjer & 

Åse, 2001).  

 

Det är män som kontrollerar kvinnornas sexualitet (Carlsson et al., 2004). Den rådande 

normen för en man i samhället är att mannen ska vara dominant och sexuellt aggressiv. En 

man som slår en kvinna handlar inom sin kulturs könsgränser, utifrån den dominanta normen. 

I sexuella relationer mellan män och kvinnor är det sexuella våldet centralt. Misshandel, 

våldtäkt, pornografi, prostitution och sexuella trakasserier är våld som kvinnor utsätts för på 

grund av deras underordning i samhället. Ett förhållande där våld förekommer och ett 
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förhållande där våld inte förekommer ses som en gradskillnad och inte som en artskillnad, det 

är fortfarande mannen som har den dominanta rollen. Det sexuella våldet är ett alltid 

närvarande hot hos kvinnor. Mannen är även den som definierar vad som är sex. Här kan 

våldtäkt ges som exempel, där detta våldsbrott definieras utifrån mannens perspektiv. Kvinnor 

förutsätts alltid vilja ha sex, även om det inte finns tydliga tecken på det. En kvinnas egen 

upplevelse av vad som är en våldtäkt kan aldrig avgöra om det är det verkliga fallet, eftersom 

mannens bild av en vad som är en våldtäkt är normen. Den manliga sexualiteten är kopplad 

till överordnad och kvinnans sexualitet är kopplad till underordnad, maktlöshet och en 

tillgänglighet för män. Det pågår ett globalt sexuellt utnyttjande av kvinnor där våldet är en 

maktfaktor. Kvinnor utnyttjas inom sexhandel, prostitution och pornografi. De våldsutsatta 

kvinnorna blir till objekt vars uppgift är att tillfredsställa män (Wentdt Höjer & Åse, 2001).  

 

3.3 Kön och det intersektionella perspektivet 

 

Kön är ett centralt begrepp för att förstå alla våra sociala relationer, institutioner och 

processer. De könsrelationer som finns i samhället är ett problem då de kopplas samman med 

dominansförhållanden, ojämlikhet, motsättningar och påfrestningar. Alla våra institutioner i 

samhället är kopplade till dessa könsrelationer som är sociokulturella och historiska. Genom 

historien har män och kvinnor tilldelats olika roller. Mäns roll har gett dem tillåtelse att 

dominera, ha makt och kontrollera kvinnor. Kvinnor har tilldelats en roll där hon inte fått 

kontrollera sitt eget behov av välstånd. Kvinnor har genom historien och blir ännu idag 

förknippade med begrepp som svaghet, känslostyrd, skyldigheter och skam. Ett feministiskt 

perspektiv gällande kvinnor i utsatta positioner ser acceptansen mellan en känsla av svaghet 

och ett sökande efter något utanför sig själv, något att bedöva rädsla och ångest med 

(Scheffel-Birath et al., 2005). 

 

Intersektionalitet har under många år använts i feministisk teori där syftet har varit att 

analysera hur sociokulturella hierarkier och maktordningar integrerar och skapar 

sammanhållning eller exklusion runt konstruerade kategorier som exempelvis genus, etnicitet, 

klass, sexualitet och ålder. I det intersektionella perspektivet studeras kategorierna utifrån hur 

de konstruerar varandra (Lykke, 2005). Det intersektionella perspektivet har sin bakgrund i en 

antirasistisk syn på den vita feminismens dominans och exkludering. Det intersektionella 

perspektivet kan beskrivas som makt och ojämlikhet som länkas samman med vithet, 

manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet och ett ”vi” och ”dem” 

tänkande. Våra individuella handlingar, normer, rutiner, institutionella praktiker och 
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strukturella relationer skapar hierarkier i samhället som för med sig en särskild utsatthet för 

vissa grupper människor (De Los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

Institutioners ställning och agerande kan också lyftas fram i det intersektionella perspektivet. 

Fördelningen av materiella och symboliska resurser blir ojämn i och med de maktordningar 

som råder.  I och med den sociala ojämlikheten hindras utsatta individer och grupper från ett 

medverkande i samhällets institutioner på ett fullvärdigt plan. Institutioner bör inte verka för 

att upprätthålla denna sociala ojämlikhet och processer som bidrar till utsatta människors 

exkludering. En intersektionell analys kopplar samman de institutionella, strukturella och 

individuella sammanhangen som skapar en hierarkisk maktutövning i samhället. 

Intersektionaliteten studerar välfärdsstatens prioriteringar och de exkluderande praktikerna 

där det finns en jämställdhetsanda samtidigt som det förs en stark disciplinering av utsatta 

människor och grupper. I välfärdsstaten är föreställningen av den andre, dennes kultur, 

klasstillhörighet och kön ett viktigt perspektiv för att förstå de politiska prioriteringarna och 

välfärdsmyndigheternas bemötande av klienterna (De Los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Kvinnor som har blivit utsatta för våld beskriver ofta att de inte blivit tagna på allvar i deras 

möte med välfärdsmyndigheter. Våldsutsatta kvinnors utsatta situation osynliggörs och 

normaliseras i och med välfärdsstatens brist på att agera. Kvinnorna blir marginaliserade på 

grund av det patriarkala våldet och de diskriminerande myndigheterna. Att myndigheter 

förbiser de maktstrukturer som skapar en utsatthet hos individer leder till en stigmatisering av 

individer, grupper och familjer. Om myndigheterna förbiser det specifika i en individs 

utsatthet inom dessa maktstrukturer skapas en diskriminerande praxis som inte ser människors 

varierade erfarenheter av förtryck och hindrar skapandet av universella strategier mot makten. 

Här är det intersektionella perspektivet ett verktyg för att få kunskap från de utsatta 

människornas motstånd till de kategoriseringar som för med sig en stigmatisering och för att 

förstå de utsattas egna tolkningar av sin situation, samt att utsatta grupper inte är homogena 

(De Los Reyes & Mulinari, 2005).  
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4. Metod 

 

Studiens vetenskapsteoretiska positionering är hermeneutisk. I hermeneutiken studeras 

tolkning av meningar för att uppnå en enhetlig förståelse av meningen i en text, diskurser eller 

handlingar. Det hermeneutiska perspektivet utgår från att se människan som en självtolkande 

varelse som hämtar sin förståelse i traditioner och historien. Människans handlingar och 

yttranden utgår från bakomliggande föreställningar och värden (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då denna studies syfte är att få en förståelse för hur yrkesverksamma inom det sociala arbetet 

ser på problematiken kring våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik så har denna 

positionering valts. 

 

Detta är en kvalitativ studie som innehåller enskilda semistrukturerade intervjuer. Fokus för 

intervjuerna är yrkesverksamma i det sociala arbetets erfarenhet och kunskap gällande den 

sociala verkligheten och levnadsvillkoren för kvinnor med denna problematik, vilka insatser 

som finns representerade för att förbättra kvinnornas situation och vilka möjligheter och 

begränsningar de yrkesverksamma ser i deras arbete med denna grupp kvinnor.  Kvalitativa 

intervjustudier är hermeneutiska och fokuserar på förståelse genom tolkning av den valda 

kontexten. Forskningsstrategin är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Den fokuserar på 

hur människor upplever olika saker och ting. Personen som utför studien ska få en bild över 

hur deltagarna i studien uppfattar den väsentliga frågan och slutligen en kontextuell förståelse 

för ämnet som studeras (Bryman, 2011). Eftersom denna studie fokuserar på ett resultat 

utifrån erfarenhet och kunskap är en kvalitativ forskningsstrategi passande för denna studie. 

Intervjuer är den vanligaste metoden inom den kvalitativa forskningen. Kvalitativa intervjuer 

tenderar att vara av mer ostrukturerad art (Bryman, 2011). Denna studie innehåller 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innehåller specifika teman som 

kopplas samman till studiens syfte och frågeställningar. Detta kallas för en intervjuguide, där 

respondenten kan svara utifrån sin personliga tolkning av frågan. Frågorna är öppna och 

ledande frågor undviks för att respondenten ska kunna utveckla svaret efter sin personliga 

uppfattning. Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i samma ordning och det ska finnas 

utrymme för följdfrågor. Intervjuaren börjar vanligtvis med inledande öppna frågor, fortsätter 

med mellanliggande frågor som fokuserar på hur respondenten upplever något och avslutar 

med avslutande frågor som anses vara av en mer lättsam karaktär (Bryman, 2011). I denna 

studie har intervjuerna följt detta mönster och respondenterna har fått svara utifrån sin egen 
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erfarenhet och kunskap gällande våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik och deras 

behov.  

 

4.1 Urval 

 

Bryman (2011) beskriver flera olika typer av urvalsstrategier, där målet inom den kvalitativa 

forskningen är att få ut mest möjliga kunskap inom ett specifikt område. Urvalet i denna 

studie är ett målinriktat urval vilket beskrivs som ett strategiskt urval där forskaren väljer 

personer som ska delta kopplat till sin forskningsfråga. I och med detta urval får den som 

utför studien också en bredd på erfarenheter hos deltagarna (Bryman, 2011). De 

yrkesverksamma i det sociala arbetet som intervjuats i denna studie arbetar i en mellanstor 

stad. Valet av stad var på grund av närheten då jag bor och studerar på orten. Valet av ett 

målinriktat urval var på grund av att jag sökte yrkesverksamma inom det sociala arbetet som 

har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Det är 

strategiskt uttänkt för att finna respondenter som har kunskap på området.  

 

Studiens deltagare består av en socionom, två behandlingsassistenter och en 

behandlingspedagog. Deltagarna består av tre kvinnor och en man och de har olika lång 

erfarenhet av att arbeta inom det sociala arbetet. Deltagarna arbetar i olika sektorer inom 

Socialförvaltningen. Detta bidrar till en bredd av erfarenhet och kunskap gällande arbetet med 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Det som kan begränsa studien i och med 

detta urval är att behandlingspedagogen och behandlingsassistenterna inte arbetar med 

myndighetsutövning och har därför inte lika bred insyn gällande bidragandet av insatser för 

kvinnor med denna problematik.  

 

4.2 Datainsamling 

 

För att komma i kontakt med deltagare till studien skickades ett informationsbrev ut via mail 

till verksamma inom det sociala arbetet som arbetar med kvinnor med denna problematik 

(bilaga 1). De första informationsbreven skickades ut till socionomer som arbetar med 

myndighetsutövning men övergick sedan till att inkludera verksamheter där 

behandlingspedagoger och behandlingsassistenter är verksamma. Det är viktigt att tänka på en 

vid bredd av deltagare i sitt urval på grund av risken för bortfall (Bryman, 2011), därför valde 

jag att skicka informationsbrevet till flertalet verksamma inom det sociala arbetet för att 

informera om studien och för att väcka intresse till deltagande hos flera verksamma. 
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Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser på grund av att det var mer lättillgängligt att 

utföra intervjun om jag besökte deltagaren. Intervjun skedde utifrån en framtagen 

intervjuguide (bilaga 2) där frågorna behandlar den yrkesverksammes bakgrund inom det 

sociala arbetet, den yrkesverksammes uppfattning angående gruppen våldsutsatta kvinnor 

med missbruksproblematiks livsvillkor, insatser utifrån den aktuella verksamheten samt vilka 

möjligheter och begränsningar den yrkesverksamma kan urskilja i sitt arbete med denna 

grupp.  

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingen gjordes direkt efter varje 

besök. Allt från samtalet skrevs ned för att inte missa några viktiga uttalanden. De fyra 

transkriberingarna sammanställdes sedan där varje enskild deltagares uttalande lades in under 

respektive frågeställning. Detta gjordes för att analysarbetet skulle gå smidigare. 

 

4.3 Analysmetod 

 

Analysmetoden i denna studie är en tematisk analys, vilket är ett vanligt angreppssätt när det 

kommer till att analysera kvalitativ data. Materialet struktureras under olika teman och 

resultatet sammanfattas utifrån det (Bryman, 2011). Det transkriberade materialet har lästs 

många gånger och studerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden som 

används vid intervjuerna bildar tre teman: kvinnor med problematiken, insatser och 

möjligheter och begränsningar. Dessa teman är skapade utifrån studiens frågeställningar. I de 

olika temana finns flertalet frågor där deltagarnas svar gett en mängd material kopplat till 

varje tema. De relevanta uttalandena från intervjuerna läggs in och sammanställs för att sedan 

analyseras med koppling till studiens teoretiska perspektiv för att bilda ett resultat. Nedan 

följer ett exempel på en del från analysen: 

 

 Fråga Tema Frågeställning Sammanställning 

 Beskrivning av 

gruppen. 

Kvinnor med 

problematiken. 

De yrkesverksammas 

erfarenhet och kunskap. 

Våld och missbruksproblematik 

kopplas samman. Kvinnorna är 

utsatta på grund av missbruk 

och våldet bidrar till missbruk. 

Uttalanden Nästan alla kvinnor 

som missbrukar har 

blivit utsatta för 

våld. 

Jag har nog inte mött 

någon hittills som inte 

blivit utsatt för våld 

någon gång i sitt liv. 

De dricker många 

gånger för att klara av 

och glömma våldet. 

De sliter hårt. De blir 

utnyttjade och får ofta sälja sig 

dyrt kroppsmässigt för att få tak 

över huvudet. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet beskrivs som tillförlitlighet, det vill säga om resultaten av studien blir likadana om 

studien görs igen. Med begreppet validitet blir frågan om en metod undersöker det som den 

sägs ska undersöka. Validiteten utgår från att den valda metoden verkligen speglar de 

fenomen som är av intresse. Validitet kopplas samman till sanningen, giltigheten och styrkan i 

det som yttras. Giltiga yttranden är försvarbara, hållbara och välgrundade (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Begreppen pålitlighet och trovärdighet kan användas istället för reliabilitet 

och validitet. Med pålitligheten innebär det att den som utför studien tydligt ska redogöra allt 

som skett under forskningsprocessen och sedan ska dessa granskas av utomstående inom 

samma område. För att mäta trovärdigheten kan forskaren fråga de som har deltagit i studien 

om resultaten av studien stämmer överens med uppgifterna de lämnat. Detta kallas för 

respondentvalidering. För att mäta studiers kvalitet används så kallad kvalitetsbedömning där 

andra forskare kontrollerar bland annat resultatens trovärdighet, hur vida förståelsen för 

forskningsområdet blivit bättre, om målet med studien uppfyllts och om studiens alla delar är 

etiskt försvarbara (Bryman, 2011).  

 

För att påvisa pålitligheten och trovärdigheten för denna studie har forskningsprocessen 

dokumenterats och skriftligt redovisats. Det går att studera hur jag har gått tillväga för att få 

de slutgiltiga resultaten. Under intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide som följer 

en viss struktur där alla deltagare svarat på samma frågor. Intervjuerna har följt studiens syfte 

och frågeställningar. Resultaten har baserats på deltagarnas uttalanden och inga personliga 

förutfattade tolkningar av deltagarnas svar har gjorts. Ledande frågor kan vara ett hinder för 

reliabiliteten då den som utför intervjun styr deltagaren mot en särskild riktning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ledande frågor har inte funnits med i denna studie utan frågorna har varit 

öppna där deltagarna har kunnat svara utifrån sin egen tolkning. Studien har fyra deltagare, 

vilket kan anses minimalt, dock har studien innehållit intervjuer där intervjuguiden innehåller 

en vid bredd av frågor som kan bidra till en bredare förståelse för det valda ämnet. 

 

4.5 Etiska överväganden  

 

I det sociala arbetet finns en etisk kod. Den etiska koden finns där för att uppmärksamma de 

etiska normerna för det professionella arbetet och öka uppmärksamheten på etiska problem. 

Den etiska koden finns där för att de professionella ska göra etiska resonemang och 

välgrundade bedömningar. Inom det sociala arbetets fokuserar professionen bland annat på de 
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mänskliga rättigheterna, solidaritet, humanitet, människovärdesprincipen, integritet, 

demokrati och delaktighet och jämlikhet. Inom professionen ska det föras en konsekvensetisk 

bedömning, där alla val som görs ska syfta till ett bra liv för enskilda och för ett bra samhälle. 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). De etiska principerna ska följas i forskningen för det 

sociala arbetet (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska krav som forskare inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning ska förhålla sig till. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren måste informera de som deltar i studien om studiens syfte, deltagarnas uppgifter och 

villkor samt att deltagarna deltar av fri vilja och att de kan avbryta studien när de vill. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver ett samtyckesbevis från deltagarna i studien, 

är deltagaren under 15 år kan ett samtyckesbevis behövas från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska bevara personuppgifter från deltagarna i 

säkert förvar. Konfidentialitet kan kopplas samman med sekretess. Deltagare i studien som 

kommer i kontakt med etiskt känsliga uppgifter bör skriva på ett tystnadspliktkontrakt. 

Nyttjandekravet innebär att forskaren inte får använda insamlade uppgifter om enskilda i ett 

kommersiellt syfte eller annat icke-vetenskapligt bruk. De insamlade uppgifterna får inte 

användas i beslut eller åtgärder gentemot den enskilde, om inte den enskilde ger sitt 

medgivande (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I och med att jag skickat ett informationsbrev till deltagarna där syftet med studien, det 

övergripande temat och frågeställningarna har framkommit, att intervjun kan avbrytas även 

fast de tackat ja och att studiens resultat kommer att publiceras i form av en C-uppsats i 

socialt arbete så har informationskravet behandlats. Eftersom de verksamma som deltagit i 

denna studie arbetar under sekretess och med detta känsliga ämne ville jag att de tydligt skulle 

förstå studiens syfte och att allt är konfidentiellt. Detta för att deltagarna skulle känna sig 

trygga med situationen och för studiens bästa möjliga resultat. Genom att behandla uppgifter 

från deltagarna med stor försiktighet har konfidentialitetsprincipen behandlats. Samtycke har 

getts från samtliga deltagare i studien och uppgifterna har inte använts i ett icke-vetenskapligt 

syfte.  
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5. Resultat och analys 

 

Resultatet har arbetats fram med hjälp av den tematiska analysen där fokus har varit att finna 

uttalanden från deltagarna. Uttalandena ska i sin tur bidra till att besvara studiens tre 

frågeställningar:  

 

Vilken erfarenhet och kunskap har de yrkesverksamma gällande gruppen våldsutsatta kvinnor 

med missbruksproblematik och arbetet med denna grupp?  

 

Vilka insatser anser de yrkesverksamma att kvinnor med denna problematik är i behov av? 

 

Vilka möjligheter och begränsningar finner de yrkesverksamma i deras arbete med denna 

grupp? 

 

Under varje frågeställningsrubrik finns underrubriker som är kopplade till de olika teman som 

finns i intervjuguiden. Resultatet redovisas med hjälp av uttalanden från de fyra 

yrkesverksamma deltagarna som deltagit i intervjuerna för studien. Resultatet visar på de 

yrkesverksamma inom det sociala arbetets erfarenhet gällande problematiken våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik. De yrkesverksamma kommer i resultatet att kallas för 

deltagarna och citat från deltagarna kommer att redovisas och kursiveras. De 

yrkesverksammas erfarenheter analyseras i ett enskilt avsnitt till studiens tidigare forskning 

och teoretiska perspektiv.  

 

5.1 Vilken erfarenhet och kunskap har de yrkesverksamma gällande 

gruppen våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik och arbetet med 

denna grupp?  

 

5.1.1 De yrkesverksammas beskrivning av gruppen våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblematik 

 

Alla deltagarna var överens om att de flesta kvinnor med missbruksproblematik som de möter 

i sitt arbete har blivit utsatta eller blir utsatta för våld. Våldet är något dessa kvinnor bär med 

sig. Våldet beskrivs som både psykiskt, fysiskt och sexuellt.  
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”De flesta kvinnor som vi möter här har blivit utsatta antingen i nuvarande relationer eller 

bakåt i tiden” (Socionom).  

 

”Det blåa och det brutna går över, men inte det själsliga” (Behandlingsassistent).  

 

Kvinnorna med denna problematik beskrivs som en extremt utsatt grupp. En av deltagarna 

beskriver att detta är en grupp som hamnat i skymundan och att många av de kvinnor som 

denne möter i sitt arbete far illa, att de får slita hårdare än män med missbruksproblematik. 

Missbruket har eskalerat och det tär på kvinnorna. Kvinnorna blir utnyttjade på flera plan av 

männen runt sig där det sexuella utnyttjandet läggs fram som en faktor till utsattheten. 

Kvinnorna får i många fall sälja sig sexuellt för att få tillgång till droger, alkohol och bostad.  

 

”De blir utnyttjade och får komma in i värmen, för att få tak över huvudet så får de ofta sälja 

sig dyrt kroppsmässigt” (Behandlingsassistent).  

 

Två av deltagarna beskriver att kvinnorna ofta missbrukar för att klara av våldet de blir utsatta 

för. De dricker eller tar droger för att hantera situationen, för att glömma. Lever kvinnan 

dessutom med en man som missbrukar blir risken ännu större att kvinnan också börjar 

missbruka. 

 

”De tänker: ”är jag på samma nivå så blir det lite lugnare även fast han blir våldsammare 

när han dricker. Sen kan han inte dricka allt själv så jag måste hjälpa honom”. Man hör 

många varianter” (Behandlingsassistent).  

 

Många av kvinnorna finner trygghet i en manlig person, vilket kan bli ett slags missbruk, ett 

relationsmissbruk. Kvinnorna vill bli bekräftade av en manlig person eller så ingår de i en 

relation på grund av rädsla. Alla deltagare beskriver att de ser ett mönster av destruktiva 

relationer där kvinnan ingår en relation för att söka bekräftelse eller för att få tillgång till 

droger och alkohol. Det är bättre att bo tillsammans med en våldsam man än att bo på gatan. 

 

”Det försiggår av ren rädsla, de som har den här relationsproblematiken, de kan inte säga 

nej. Ser man bra ut och försökt ordna upp sitt liv och har ett lågt självförtroende och svag 

tillit till sig själv tror jag man kan bli utnyttjad, och det har hänt här. Det kommer fram men 
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vi tar alltid tag i det. Det kan grunda sig i hot och sen får vissa kvinnor droger och blir fast 

och kan inte ta sig ut” (Behandlingsassistent).  

 

”En ganska stor orsak är att mannen i relationen också missbrukar eller har upplevt 

misshandel och sådana saker” (Socionom).  

 

”De har inget val, bästa alternativet de har är att vara med en våldsam man för då är det i 

alla fall bara en man, de har tak över huvudet eller får droger. Sen är det andra som kanske 

har mer ordnade förhållanden, men det kanske är mer psykiskt våld och mer klassiskt 

relationsvåld” (Socionom).  

 

Med det sista ovanstående citatet beskrivs det att det finns variationer bland våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik. En av deltagarna uttrycker att missbruket i vissa fall 

uppstår senare i en relation, vilket kan leda till konflikter i relationen eller familjen. Vissa 

kvinnor har varit i en relation där våld inte har förekommit men våldet förekommer senare när 

kvinnan börjar missbruka. Det beskrivs som ett psykiskt våld till en början som sedan 

eskalerar till fysiskt våld där våldet kan vara ett sätt för att försöka förhindra kvinnan från att 

missbruka. Det grundas i en frustration hos den andre partnern.  

 

En av deltagarna beskriver att kvinnorna lär sig på gatan att bli hårda och tuffa. Det är en 

utsatt miljö att leva i. Vidare beskrivs att kriminalitet ofta finns med i bilden. Kriminalitet och 

missbrukslivet går hand i hand.  

 

5.1.2 Gruppens variationer och förändring 

 

En av deltagarna beskriver att våldet kvinnorna blir utsatta för till största del kommer från 

män. Våldet kommer från män, och inte från andra kvinnor, oavsett kvinnans sexuella 

läggning.  

 

Denna problematik går att urskilja oavsett ålder. En av deltagarna beskriver att det är både 

unga kvinnor och äldre kvinnor med missbruksproblematik som blir utsatta för våld. En annan 

uppger att det blir allt fler yngre kvinnor med denna problematik i jämförelse med för några år 

sedan. En annan av deltagare beskriver att skammen däremot kan vara större bland de äldre 
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kvinnorna. Detta grundas i hur synen på kvinnors missbruk har sett ut, denne syftar främst på 

alkoholmissbruket.  

 

”Bakåt i tiden var det inte accepterat att en kvinna drack sig berusad, det var skamligt. Idag 

är det mer normaliserat att en kvinna dricker alkohol” (Behandlingsassistent).  

 

Alla deltagarna är överens om att kvinnor med denna problematik alltid har varit utsatta 

genom historien. Det beskrivs att kvinnor är extremt utsatta i jämförelse med män. En av 

deltagarna beskriver att detta är något som är beständigt, att kvinnor är utsatta på grund av att 

de är kvinnor, på grund av sitt kön.  

 

Tre av deltagarna uppger att den rådande problematiken har förändrats med tiden. Faktorer till 

detta beskrivs som att det har blivit normaliserat att kränka en kvinna verbalt. Språket män 

använder sig av i förhållande till kvinnor har blivit grövre, både utifrån media och i samhället 

i stort. De är överens om att det har blivit ett hårdare klimat för kvinnor med denna 

problematik att leva i. Det har blivit ett våldsammare klimat med en råare attityd. En av 

deltagarna säger att äldre personer med missbruksproblematik idag uppger att situationen har 

förändrats, den så kallade ”tjuvhedern” är borta. Det beskrivs som en vildmark där det är äta 

eller ätas som gäller. Det har även kommit nya droger, vilka är svåra att kontrollera och vissa 

droger syns inte på drogtesterna. Detta är främst nätdroger. En deltagare beskriver att 

tillgången på droger har expanderats och att många kvinnor blir drogade utan sin vetskap, till 

exempel om de är ute på krogen, för att sedan utnyttjas. 

 

5.1.3 Aktuell och bakomliggande problematik 

 

Gällande bakgrund för denna problematik så beskriver två av deltagarna att uppväxten kan 

vara en orsak. Många av kvinnorna växer upp i familjer där våld och missbruk har funnits 

med och har normaliserats. Problematiken har funnits med sedan barndomen eller från 

tidigare relationer. Kvinnorna har inte fått den bekräftelse hemifrån som de har varit i behov 

av. 

 

”Vissa har ju levt i det hela livet. De vet inget annat. Man tänker liksom ”oj de har inte fått 

någon chans i livet”. Det är generation efter generation av både våld och missbruk” 

(Socionom).  
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Den aktuella problematiken som deltagarna kan urskilja är att det är ett varierat missbruk som 

förekommer. De äldre kvinnorna har ett renodlat alkoholmissbruk medan de yngre kvinnorna 

tar precis allt de kommer över. Kvinnor över femtio år missbrukar alkohol medan 70-, 80- och 

90-talister har ett mer utvecklad blandmissbruk där narkotika är huvudmissbruket. Den 

psykiska ohälsan bland kvinnorna ses generellt bland deltagarna och en av deltagarna uppger 

att det är mycket ångestdämpande mediciner som tas, främst bland de yngre kvinnorna. Två 

av deltagarna uppger att självmedicinering är en del av problematiken, detta kopplat till den 

psykiska ohälsan. Många kvinnor har psykiska diagnoser vilket bidrar till att det kan vara 

svårt att kontrollera sina känslor och sitt psykiska månde, och att de därför tar droger för att 

bedöva sig. Hemlöshet uppges av två deltagare som en bidragande faktor bakom 

problematiken. Att missbruka alkohol eller droger blir ett sätt att stå ut med problematiken av 

att inte ha något hem. Missbruket blir ett sätt att sysselsätta sig på när det inte finns något 

hem.  

 

Hur länge kvinnorna har levt med denna problematik innan de söker hjälp är väldigt 

individuellt uppger samtliga deltagare. Det är svårt att veta hur länge de har levt med 

problematiken innan de har fått nog.  

 

”Ibland så är det ”the bottom is nådd”. När man har förlorat så mycket så man inte kan 

förlora mer. Eller strax innan när man känner att man tappat all kontakt, det finns ingen 

släkting, inga barn, man får inte ta kontakt med människorna i sin närhet. Har man förlorat 

allt man har vad finns det då att förlora mer än sig själv? (Behandlingsassistent).  

 

Det finns ett mörkertal som är svårt att urskilja. En av deltagarna beskriver att många av 

kvinnorna i första hand söker hjälp för sin missbruksproblematik, en orsak till detta kan vara 

att våldet normaliseras och ses som något som tillkommer med missbrukslivet. När kvinnorna 

får hjälp med att hantera sin missbruksproblematik så framkommer i många fall våldet som de 

blivit utsatta för och kvinnorna inser att detta är något de måste bearbeta också. Kvinnorna 

kommer till insikt att det finns många faktorer i problematiken utöver missbruket, där psykisk 

ohälsa och våld kommer fram. 

 

5.1.4 Kvinnornas egen syn på problematiken de lever med 

 

Hur kvinnorna med denna problematik själva ser på sin situation uppges som mycket olika.  
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”Väldigt individuellt, vissa är ju totalt förnekande ”det är inget problem med våld, det är 

inget problem med missbruk, socialtjänsten ska inte lägga sig i”. Andra är mer öppna, det 

kanske beror på vart de är. Vi kommer ju in i olika skeden, ibland är det via en anmälan och 

då kan de vara väldigt avvisande att här finns det inget problem, men har en kvinna ansökt 

själv så kanske hon har kommit någonstans i processen att det här inte funkar och då är hon 

ganska öppen med alla delar i sitt liv, då är det lite som att man ”surrender”. Ja man lägger 

sig platt och liksom berättar så här ser det ut, hjälp mig” (Socionom).  

 

Samtliga deltagare beskriver att våldet ses som något som hänger ihop med missbrukslivet, att 

kvinnorna känner att våld är en del i det livet de lever. Av två deltagare beskrivs det att våldet 

ses som något kvinnorna själva får stå ut med. En deltagare uppger att denne möter kvinnor i 

sitt arbete som kommer dit med blåslagna ögon och tydliga tecken på misshandel, men att de 

själva inte ser det som ett problem. De dricker eller tar droger för att hantera ångesten som 

misshandeln orsakar. Vidare beskriver deltagaren att många av kvinnorna har försökt att prata 

om sina problem med våldsutsatthet, men att de inte känner att det har hjälpt. De vill inte ge 

det en till chans. En annan deltagare beskriver gällande detta att många kvinnor känner en 

hopplöshet. 

 

”De orkar inte älta samma sak om och om igen. De kommer bara längre ner i gyttjan och 

acceptansen blir större och större. De blir avtrubbade av allt våld de är med om och av 

missbruket” (Behandlingspedagog).  

 

Två av deltagarna beskriver att kvinnorna känner en stor skam över sin problematik. Att 

våldet de blir utsatta för och att de missbrukar är skamligt och att kvinnan känner sig svag om 

hon erkänner det. Kvinnorna kan leva längre i missbruket på grund av att de känner en stor 

skam och skuld, i jämförelse med män. 

 

”De har gått över sin egen gräns och slår på sig själva på grund av att de har blivit 

utnyttjade av män eller på annat sätt. De lägger sina känslor inåt medan männen lägger dem 

utåt” (Behandlingsassistent).  

 

”Jag dricker inte så mycket, det blir något glas vin ibland” ”Ja men du blåser ju nästan 3 

promille så det måste ha varit mer” ”Ja det blev väl något glas mer”. Medan en man kan 
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erkänna att han dricker en 70 cl vodka om dagen i fyra veckor i streck. Män berättar mer som 

det är medan kvinnor känner skam över att berätta att de har problem” 

(Behandlingsassistent).   

 

5.2 Vilka insatser anser de yrkesverksamma att kvinnor med denna 

problematik är i behov av? 

 
5.2.1 Kvinnornas behov av insatser 

 

I frågan gällande vilka insatser kvinnorna uttrycker ett behov av så svarar en av deltagarna att 

det är trygga boenden. Deltagaren uppger att denne har arbetat med kvinnor som har uttryckt 

ett behov av kvinnliga behandlare. Detta på grund av att kvinnorna efter flera år i denna 

problematik inte längre har någon trygg och bra relation till män. Det bör finnas 

behandlingsformer där det finns kvinnliga behandlare och är det en gruppbehandling bör det 

finnas grupper för enbart kvinnor. Det kan finnas en underliggande rädsla att vara runt andra 

män då kvinnorna kan känna att även om männen inte har misshandlat dem, så kan de ha 

misshandlat andra kvinnor.  

 

”Det blir lite så att då kan de koppla av när det inte har män runt sig” (Socionom).  

 

En annan deltagare uppger att kvinnorna främst uttrycker ett behov av att de vill ha skydd. De 

behöver känna sig trygga för att våga öppna upp sig och berätta om sina problem. Det kan 

finnas en hotbild utifrån, från en pojkvän eller annan man. I och med detta är det viktigt att 

kvinnan känner sig säker, vågar berätta och vågar ta emot hjälp. Behovet av att informera 

vilka insatser som finns ses också, då flera kvinnor inte har någon vetskap om vilken hjälp 

som finns att tillgå. Som yrkesverksam är uppgiften att se till så kvinnan kan få hjälp, finnas 

där som stöd och skapa ett förtroende.  

 

5.2.2 Insatser utifrån verksamheterna 

 

Gällande insatser utifrån deltagarnas verksamheter så uppger en deltagare att det oftast blir så 

att missbruksproblematiken hamnar i främsta fokus. När kvinnan har bearbetat den 

problematiken så kan de andra delarna utifrån problematiken bearbetas. För kvinnor som blir 
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utsatta för våld finns det skyddade boenden, men detta är svårt att förena med att kvinnan har 

missbruksproblematik.  

 

”Är du i ett aktivt missbruk så fixar du kanske inte att ha en egen lägenhet och absolut inte att 

skydda dig själv och hålla dörrar låsta” (Socionom).  

 

En annan deltagare lägger vikt vid hur väsentligt det är att som professionell våga ställa frågor 

som behandlar om våld förekommer eller förekommit. Vidare beskriver denne att det är 

viktigt att tala om för kvinnorna denne möter i sitt arbete med denna problematik om vilket 

stöd som finns.  

 

Alla deltagarna är överens om att när en kvinna med denna problematik söker hjälp så gäller 

det att hitta en eller flera optimala sociala insatser för kvinnan. En av deltagarna beskriver att 

om en kvinna söker hjälp, vilket brukar vara för sin missbruksproblematik i första hand, så 

görs en ASI-intervju. En sådan intervju går ut på att den professionella och klienten går 

igenom alla livsområden, om våld finns med i bilden, den psykiska hälsan, den ekonomiska 

situationen, hur vida personen har en bostad eller inte och hur missbruket har sett ut. När 

denne gör en ASI-intervju framkommer det ofta att våld har förekommit. Det optimala 

mönstret är ansökan, utredning, och insats. Det görs en vårdplan i samråd med klienten. 

Gäller det en anmälan så uppger deltagaren att det kan ske tvärt om, att de professionella 

börjar med att sätta in en insats för att skydda och sedan arbetar vidare med klienten.  

 

En annan deltagare beskriver att de utifrån dennes verksamhet tar kontakt med behjälpliga 

verksamheter som kan erbjuda insatser, vilket kan vara verksamheter som arbetar med 

kvinnor som blivit utsatta för våld eller med psykiatrin om behov av samtal finns. Under 

denna process ska de professionella utifrån dennes verksamhet hela tiden finnas där som stöd. 

En annan deltagare tar upp anmälningsplikten, att de är skyldiga att anmäla om något händer 

eller om de ser att någon far illa, och att detta ska leda till en utredning.  

Samverkan med andra verksamheter finns, det är alla deltagare överens om. Det finns 

samverkan med psykiatrin, andra verksamheter i öppenvården, beroendeenheten och 

missbruksbehandling. En av deltagarna uppger dock att ett problem är att verksamheterna har 

bristande koll på varandra, vad de olika verksamheterna erbjuder för insatser.  

 



 

 

29 
 

”Vi har nog inte bra koll på varandra. De har nog inte så bra koll på hur vi arbetar heller. 

Det blir lite luddigt, man vet att det finns men det blir svårt att rekommendera någon att söka 

sig dit när man inte riktigt vet hur det fungerar. Det skulle definitivt kunna bli bättre” 

(Socionom).  

 

5.2.3 Insatser kopplat till motivation och insikt 

 

Hur vida insatserna tillgodoser kvinnornas behov svarar alla deltagare att insatserna är bra, 

dock ser det olika ut beroende på klient, det är individuellt. Den viktigaste delen i detta är att 

kvinnan i fråga själv känner sig motiverad till förändring, viljan till att ta hjälp och att de 

känner förtroende för de professionella. Är en kvinna motiverad så finns det bra hjälp att få 

uppger en av deltagarna.  

 

”Det svåra är om de är ambivalenta och saknar insikt, då är det som att kämpa i motvind. 

Men det finns bra insatser för de som behöver det. Det är ju kvinnan som måste göra jobbet i 

sitt liv. Det är hon som måste styra över sig själv. Är inte hon motiverad kommer det inte gå” 

 (Socionom).  

 

Hur väl kvinnorna tillgodogör sig insatserna beror på motivation och insikt, det är alla 

deltagare överens om. Det är avgörande att kvinnan ska vara redo att ta emot en insats, är de 

inte redo fungerar det inte.  

 

5.2.4 Kompletterande insatser  

 

Samtliga deltagare berättar att det finns ett behov av både behandling och boenden för enbart 

kvinnor och med kvinnlig personal. Det ska finnas möjlighet för kvinnan att ta emot sociala 

insatser där enbart kvinnor är involverade. Kvinnorna ska inte behöva vara runt män eller bli 

behandlade av män om det finns en rädsla då detta kan störa bearbetningsprocessen. En 

deltagare benämner samverkan med verksamheter som arbetar med våld i öppenvården som 

något som kan förbättras. Även det förebyggande arbetet är något som kan utvecklas. 
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5.3 Vilka möjligheter och begränsningar finner de yrkesverksamma i deras 

arbete med denna grupp? 

 

5.3.1 Kunskaper, förutsättningar och resurser 

 

Att kunskapen gällande denna problematik alltid kan utvecklas är de yrkesverksamma överens 

om. Två av deltagarna känner ett behov av mer utbildning i hur de ska prata om våldet, när de 

ska prata om våldet. Kunskapen brister. En av deltagarna beskriver att det behövs mer 

kunskap om våld överlag bland yrkesverksamma i det sociala arbetet. 

 

En av deltagarna beskriver att en av resurserna som är viktiga i arbetet med denna grupp är 

tid. Det ska finnas tillräckligt med resurser så de professionella kan utföra ett bra arbete och se 

varje enskild individs behov. Denne uppger också att det behövs mer metodstöd i vilka 

metoder som ska användas när de professionella möter kvinnor med denna problematik. Det 

är viktigt att de professionella har kunskap om problematiken som dessa kvinnor lever med. 

 

”Om vi känner att vi kan det här, att vi vet vad vi pratar om så ger ju det ett förtroende också. 

Personen kan öppna upp sig i jämförelse om vi inte har någon aning om vad vi håller på med, 

att man ställer frågor bara för att de står i ett formulär” (Socionom).  

 

En av deltagarna beskriver att ett ACT-team skulle vara en insats som skulle fungera bra 

gällande denna grupp. Det är en verksamhet där det finns flera insatser att tillgå. Det ska 

finnas läkare, psykologer, arbetsterapeuter, behandling och sysselsättning. Sedan tillkommer 

lägenheter för utslussning i olika nivåer där kvinnorna kan få stöd i att klara sig själva. Denne 

beskriver att de inom verksamheten arbetar med KASAM (känsla av sammanhang). Det 

viktiga är att hjälpa kvinnan i att börja leva ett nytt liv, ett nyktert liv. Kvinnorna behöver en 

ny sysselsättning som kan leda till jobb, som i sin tur leder till en stabilare ekonomi och 

skapar nya nätverk och vänner.   

 

”Det måste finnas en röd tråd, en insats fungerar inte bara. Det är som att säga att någon 

kommer in på akuten med ett brutet ben, och då säga ”du får kryckorna så länge tills vi har 

råd att ge dig ett gips”. Det blir lite haltande om det inte finns en helhet i insatserna” 

(Behandlingsassistent).   

 

 



 

 

31 
 

5.3.2 Begränsningar och möjligheter 

 

Tre av deltagarna beskriver att brist på pengar inom kommunen är en stor begränsning 

gällande arbetet med denna grupp. En av deltagarna beskriver att denne märker av 

besparingarna som gjorts på dennes arbetsplats och att insatserna skulle kunna utvecklas och 

bli ännu bättre, men det finns inga medel till det. Allt handlar om pengar, beslut och 

prioriteringar från politiker.  

 

”Vi arbetar med människor, med mjukvara, som måste behandlas på rätt sätt för att det ska 

ge någon frukt i framtiden” (Behandlingsassistent).  

 

En annan deltagare beskriver problemet med externa placeringar, att insatserna på hemmaplan 

ibland inte räcker till och att kvinnorna placeras på annan ort. Detta kan vara synd då 

kvinnorna i vissa fall har ett bra nätverk på hemmaplan.  

 

Återigen beskrivs det av två av deltagarna att en stor begränsning i arbetet är att kvinnan inte 

är villig att ta emot hjälpen som erbjuds. Det behövs mer resurser till att arbeta motiverande. 

Tre av deltagarna beskriver även att det blir en stor begränsning i arbetet med denna grupp när 

det inte finns insatser som bara är riktade till kvinnor, som tidigare nämnt behandlingar och 

boenden. Boendena måste utvecklas och även fler skyddande boenden för kvinnor med denna 

problematik. 

 

”Med renodlade kvinnoboenden och behandlingar så undviks den här spänningen som 

annars kan bli emellan. Personerna slipper en flyktväg där de kan fly in i relationer. 

Kvinnorna får känna sig mer trygga, fokusera på sig själva och slipper den biten där man blir 

ett objekt. Männen behöver då inte heller känna att de har en möjlighet att fly ifrån sina 

problem, att fly in i en relation” (Behandlingsassistent).  

 

Två av deltagarna tar upp problematiken kring att det saknas tillräckliga insatser för 

kvinnorna efter att de har genomgått en missbruksbehandling. Kvinnorna behöver stöd även 

när de genomgått en behandling eller när de flyttar ut i samhället efter att de har bott på ett 

boende. Det behövs resurser för att kunna se individen i alla skeden i sitt tillfrisknande från 

missbruket. Många kvinnor behöver någon som finns där, som de kan bolla funderingar med 

och som stöttar och påminner henne om vilka framsteg hon gjort. Deltagarna beskriver att 
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detta är en kamp, att komma tillbaka ut i samhället och leva ett nyktert liv igen. En av 

deltagarna beskriver detta problem:  

 

”Det är som att kasta ut en livboj men personen får simma själv” (Behandlingsassistent).  

 

Alla deltagare känner att de har bra möjligheter i sitt arbete med denna grupp. En av 

deltagarna beskriver att kvinnorna måste söka hjälp själv, men när de väl är där så finns det 

goda möjligheter till att få det bra kring personen. En annan deltagare beskriver sina 

möjligheter utifrån förmågan att se kvinnorna, fånga upp dem. Finnas där som ett stöd och 

skapa en trygg relation för att hjälpa kvinnan vidare i sin väg mot ett bättre liv. Samtliga 

deltagare beskriver att det positiva i sitt arbete med denna grupp är att de får se förändringar 

hos kvinnorna. Att de över tid kan se tillbaka och känna att kvinnornas situation har 

förändrats till det bättre. Att de hittat en inre drivkraft. En av deltagarna uppger att arbetet 

med denna grupp kan vara fantastiskt men många gånger frustrerande och förtvivlande när det 

går åt fel håll. En av deltagarna ser möjligheter med att ge kvinnorna chansen till ett nyktert 

och hälsosamt liv där de umgås med nyktra människor, får en fritid, får samtala om sina 

problem och får en sysselsättning. 

”Visst kan man dra en person i uppförsbacke men det håller inte. Det gäller att hålla dem i 

handen och gå med dem bredvid. Rulla med motståndet. Efter individ och förutsättningar. Det 

gäller att gå sakta tillväga och gå utifrån vad individen själv vill. Man måste vara lyhörd” 

(Behandlingsassistent).  

 

5.3.3 Ett hållbart och önskvärt arbetssätt  

 

I slutet av intervjuerna frågade jag deltagarna om de kunde beskriva ett arbetssätt som de 

själva anser hållbart och önskvärt gällande våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

En av deltagarna svarade att denne önskade mer resurser och mer tid till att utreda saker 

ordentligt. Ibland blir det tidspress i arbetet och kvinnorna denne möter är själva stressade så 

det händer att stressen bidrar till att insatser sätts in som är fel. Det blir ett misslyckande. 

Denne önskar en möjlighet att göra rätt från början och att inte behöva stressa för mycket i sitt 

arbete med dessa kvinnor.  

 

”Mer resurser och tid att få fokusera. Då blir det oftast bra” (Socionom).  
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En annan deltagare önskar att det fanns mer resurser till att hjälpa kvinnorna vidare när de 

flyttat från boendet och klarat av sin behandling. Mer resurser till att hjälpa dem på vägen för 

att behålla ett nyktert liv. Särskilda boenden för endast kvinnor, där de får vara kvinnor, är 

också något denne ser som en möjlighet för kvinnorna. 

 

En annan deltagare beskriver även denne att det ska finnas särskilda boenden för enbart 

kvinnor. Samarbetet med andra insatser måste utvecklas. I arbetet med denna grupp är det 

viktigt med resurser till motivationsarbete. Att jobba effektivt ute i samhället är något som 

denne ser som en möjlighet för att förbättra dessa kvinnors situation och att de får det stöd de 

behöver för att bli integrerade sakta i samhället.  

 

En annan deltagare beskrev ett önskvärt arbetssätt från sitt perspektiv så här: 

”Om jag fick drömma skulle det vara ett ställe där det bara fanns kvinnor som jobbade och 

bara kvinnor som bodde. Det skulle ligga på en fin plats där man kunde ge de här kvinnorna 

mycket värme och kärlek. Möjlighet till värme och skapa en nära relation där de fick känna 

värde. En trygg plats. Sen tror jag på 12-steg och det skulle ju fungera där också. 12-stegen 

skulle hjälpa att stärka kvinnorna. Att sätta värde på sig själva främst. Det finns mycket 

utvecklingsområden, mycket saker att göra. Det är ett stort område att utveckla och ett viktigt 

område” (Behandlingsassistent).  

 

5.4 Resultat analyserat till tidigare forskning 

 

Det de yrkesverksamma deltagarna uppger är att det finns ett samband mellan våldsutsatthet 

och missbruk. Flera forskare (Choo et al., 2016; Chunrye et al., 2016; Salom et al., 2015 & 

Sansone et al., 2016) bekräftar detta i kapitlet tidigare forskning. De nämnda studierna 

bekräftar att kvinnor som missbrukar droger utgör en risk för sig själva att hamna i destruktiva 

relationer där våld förekommer, samt att kvinnor som har erfarenhet av att bli utsatta för våld 

använder sig av alkohol och droger för att hantera situationen. Detta är något som 

framkommer i resultatet, att de yrkesverksamma beskriver att kvinnor som missbrukar 

kopplas samman med destruktiva relationer samt att missbruket blir en copingstrategi för 

våldet. Studien gjord av Lorvick et al. (2014) beskriver att om den manliga partnern som 

kvinnan har ett förhållande med missbrukar är risken stor att kvinnan också börjar missbruka. 

Även detta bekräftas i resultatet. I studien framgår även att det finns ett samband mellan 
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våldsutsatthet redan från barndomen och våldsutsatthet i vuxen ålder, vilket även det bekräftas 

i resultatet.  

 

Lorvick et al. (2014) beskriver i studien att våldsutsattheten bland kvinnor som lever i en 

socialt marginaliserad miljö är extra hög. Hemlöshet och kriminalitet ses som två faktorer 

som bidrar till den sociala problematiken och detta är något som de yrkesverksamma i 

resultatet bekräftar. Lorvick et. al (2014) skriver vidare att kvinnor i denna miljö har 

begränsade val gällande försörjning och blir i vissa fall tvungna att sälja sig sexuellt, vilket i 

sin tur bidrar till en ökad risk för att bli utsatt för sexuellt våld. Detta bekräftas i studien då 

samtliga deltagare bekräftar kvinnors utsatthet gällande utnyttjande av män, samt att två av 

deltagarna beskriver att kvinnorna får sälja sig sexuellt för att få droger, skydd från andra män 

eller bostad. Ponce et al. (2014) beskriver i sin studie att hemlöshet, blandmissbruk och 

psykisk ohälsa har en koppling till våldsutsattheten. Alla dessa faktorer tas upp i resultatet för 

denna studie för att bekräfta kvinnornas utsatthet. Vidare beskrivs i ovannämnd studie hur 

kvinnor med denna komplexa sociala problematik har svårt för att söka hjälp hos de sociala 

myndigheterna, vilket alla deltagare i studien håller med om. 

 

Salom et al. (2015) skriver vidare om den psykiska ohälsan hos kvinnorna med denna 

problematik och hur detta bidrar till en ökad självmedicinering av alkohol och droger. I 

resultatet framgår det att många kvinnor självmedicinerar på grund av deras psykiska ohälsa 

som i vissa fall (utöver missbruket och våldsutsattheten) har ett samband med psykiska 

diagnoser. Salom et al. (2015) beskriver vidare att kvinnor blir introducerade för droger av sin 

manliga partner vilket bekräftas i resultatet och ses som en faktor som bidrar till att kvinnan 

blir beroende och har svårt att bryta upp från mannen. 

 

Howarth och Robinson (2016) skriver i sin studie att kvinnornas komplexa problembild gör 

det svårt för dem att söka hjälp hos de sociala myndigheterna. Salom et al. (2015) skriver att 

de professionella i det sociala arbetet alltid bör kontrollera om att kvinnor som söker hjälp blir 

eller har blivit utsatta för våld för att kunna planera behjälpliga insatser. Deltagarna i denna 

studie beskriver att det är viktigt att fråga kvinnorna om våld finns med i bilden, samtidigt 

som de känner att de behöver mer kunskap på detta område.   

 

Morton et al. (2015) lyfter behovet av att kvinnor med denna problematik behöver insatser 

som behandlar både våldet och missbruket. Missbruket och våldet har tenderat att behandlas 
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separat inom det sociala arbetet, vilket resultatet tar upp. Missbruksproblematiken ses som det 

främsta problemet. När missbruksproblematiken börjat behandlas så är våldet något som 

behandlas i samband med detta. Det behövs mer kunskap om våldsutsatta kvinnor hos de 

myndigheter som behandlar missbruk (Capezza, et al., 2015), detta tas upp i resultatet. 

Samtliga av de yrkesverksamma deltagarna bekräftar att kunskapen brister gällande 

problematiken kring våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

 

Reingle et al. (2014) beskriver i sin studie att det behövs fler insatser till våldsutsatta kvinnor 

med missbruksproblematik. Det behövs fler förebyggande och aktiva insatser för att 

uppmärksamma våldet. Riskfaktorer bör vara en stor del av det förebyggande arbetet. I 

resultatet för denna studie påvisar deltagarna att det förebyggande arbetet brister och att det 

behövs insatser där kvinnan följs upp under en längre tid. 

 

Ponce et al. (2014) beskriver vidare i sin studie att yrkesverksamma ska accepterar om en 

kvinna inte vill ha hjälp. Det egna valet och autonomi bör värderas. Detta tar alla de 

yrkesverksamma för denna studie upp då de beskriver hur viktig kvinnans egen motivation är 

en drivkraft för att förändra sin situation. Ponce et al. (2014) skriver vidare att kvinnlig 

personal har visat sig hjälpa i behandling för att kvinnorna känner en trygghet. Flertalet 

kvinnor med denna problematik känner en rädsla för män vilket bidrar till att försämra 

kvinnans mottaglighet för förändring. I studien beskrivs även att kunskapen hos de 

yrkesverksamma gällande denna problematik är viktig, att de yrkesverksamma bör arbeta 

utefter varje enskild individ och att samverkan mellan insatser och särskilda boenden bör 

utvecklas. Allt detta bekräftas i resultatet för denna studie då de yrkesverksamma ser behovet 

av kvinnlig personal, kvinnors problematik gällande att bli behandlade i samma institution 

som män, individers specifika behov, utvecklandet av boenden och samverkan. 

 

5.5 Resultat analyserat till de teoretiska perspektiven 

 

 

Trulsson (2005) beskriver utifrån ett kultursociologiskt perspektiv att människor tilldelas sin 

identitet utifrån den kontext de växer upp i. I resultatet för denna studie beskrivs trauman från 

barndomen som en faktor som kan kopplas till problematiken. Detta kopplar an till det 

kultursociologiska perspektivet. Trulsson (2005) beskriver vidare hur normen för hur en 

kvinna ska vara inte stämmer överens med den normativa bilden för en kvinna. De ses som 

orena, farliga och sexuella. De söker bekräftelse genom att framställa sig som attraktiva. Detta 
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framgår i resultaten för denna studie då bilden utifrån en del av deltagarnas syn på kvinnornas 

utsatthet kopplas samman med den marginaliserade kvinnan som är hemlös, har en 

relationsproblematik samt att de kopplas samman med kriminalitet. Trulsson (2001) skriver 

hur mäns missbruk är mer normaliserat utifrån den bild samhället har av män, i jämförelse 

med kvinnors missbruk som stigmatiseras. Kvinnan har gått från en individ till ett objekt. 

Scheffel-Birath et al. (2005) beskriver även de hur samhällets normer lägger skam på kvinnor 

med missbruksproblematik. Detta bekräftas i denna studies resultat där flertalet deltagare 

beskriver skammen som kvinnorna känner över deras problematik samtidigt som mäns 

problematik är normaliserad. Även i avseendet för locus of control bekräftar deltagarna i 

denna studie hur kvinnorna känner en extern locus of control då de i många fall känner en 

maktlöshet och söker mening eller bekräftelse i något utanför sig själv, i detta fall i droger och 

alkohol eller relationer som tenderar att vara destruktiva.  

 

Carlsson et al. (2004) beskriver hur män och kvinnors positionering i samhället inte är 

jämställd. Det patriarkala systemet har funnits med oss genom alla tider. Detta bekräftas i 

resultatet för denna studie då majoriteten av deltagarna beskriver hur kvinnor med denna 

problematik alltid har varit utsatta på grund av att de är kvinnor, på grund av deras kön. 

Wentdt Höjer och Åse (2001) beskriver att genom den maktordningen som finns där män är 

överordnade och kvinnor underordnade så blir kvinnor utsatta för misshandel både psykisk, 

fysiskt och sexuellt. Ur ett feministiskt perspektiv beskrivs en del av den patriarkala 

strukturen mäns bestämmande över kvinnors sexualitet och att kvinnor utnyttjas sexuellt för 

att de är underordnade männen. Detta beskrivs i resultatet för denna studie då kvinnor med 

denna problematik både blir misshandlade på flera plan samt utnyttjade sexuellt. Vidare 

beskriver Wendt Höjer och Åse (2001) hur kvinnor blir utnyttjade inom prostitution på grund 

av den maktordning som finns. Även detta bekräftas i resultatet då flertalet deltagare tar upp 

kvinnors utsatthet gällande det sexuella utnyttjandet och att kvinnorna görs till objekt. 

 

Scheffel-Birath et al. (2005) beskriver utifrån ett feministiskt perspektiv, där 

könsmaktsordningarna i samhället inte är jämställda, så tilldelas även kvinnor begrepp som 

svaghet, känslostyrd, skyldigheter och skam. Ett feministiskt perspektiv gällande kvinnor i 

utsatta positioner ser acceptansen mellan en känsla av svaghet och ett sökande efter något 

utanför sig själv, något att bedöva rädsla och ångest med. Detta stämmer överens med 

resultatet för denna studie då återigen skammen hos kvinnorna anses vara hög. Skammen 
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bidrar till att kvinnorna inte söker hjälp för sin problematik. Gällande begreppet känslostyrd 

så läggs det vikt vid kvinnornas relationsproblematik och deras behov av att bli bekräftade. 

 

Det teoretiska perspektivet intersektionalitet har behandlats i teoriavsnittet och kopplar 

samman de institutionella, strukturella och individuella sammanhangen som skapar en 

hierarkisk maktutövning i samhället. De intersektionella strukturerna är viktiga att förstå för 

att urskilja välfärdsstatens prioriteringar och exkluderande praktik av stigmatiserade grupper 

(De Los Reyes & Mulinari, 2005). I resultatet för denna studie beskrivs det att våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik är en grupp som hamnat i skymundan. Deltagarna för 

studien uppger att det inte är en homogen grupp och att varje kvinna har enskilda behov. Dock 

visar resultatet på en brist gällande resurser för kvinnor med denna problematik. Kvinnornas 

insatsbehov prioriteras inte från myndigheter på flera plan, där bristen på pengar ses som en 

bidragande faktor. Missbruksproblematiken tenderar att hamna i fokus och andra delar av 

kvinnans problematik kopplas samman till missbruket. I det intersektionella perspektivet 

sammanlänkas flera faktorer som bör uppmärksammas för att få en helhet över kvinnans 

problematik (De Los Reyes & Mulinari, 2005) vilket deltagarna i denna studie delvis ser då 

de yrkar på att varje individ har specifika behov, samtidigt som det är 

missbruksproblematiken som hamnar i fokus. Vidare beskriver De Los Reyes och Mulinari 

(2005) att myndigheter tenderar att se förbi de maktstrukturer som finns i samhället vilket 

skapar en utsatthet hos kvinnorna på grund av sitt underordnade kön. I resultatet för denna 

studie behandlas åter igen det faktum att det finns en brist gällande att se kvinnors specifika 

behov, de är i behov av behandling där män inte förekommer. De är i behov av en skyddad 

miljö, avgränsade från män, vilket myndigheterna inte prioriterar i detta fall.  
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6. Diskussion 

 

Syftet och frågeställningarna för denna studie var att undersöka vilken erfarenhet och kunskap 

de yrkesverksamma i det sociala arbetet har kring den sociala verkligheten och 

levnadsvillkoren för kvinnor med denna problematik. Jag skulle även undersöka vilka insatser 

som finns representerade för att förbättra kvinnornas situation samt vilka möjligheter och 

begränsningar de yrkesverksamma kan urskilja i deras arbete med denna grupp. Detta gjordes 

utifrån frågeställningarna:  

 

 Vilken erfarenhet och kunskap har de yrkesverksamma gällande gruppen våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik och arbetet med denna grupp? 

 Vilka insatser anser de yrkesverksamma att kvinnor med denna problematik är i behov 

av?  

 Vilka möjligheter och begränsningar finner de yrkesverksamma i deras arbete med 

denna grupp? 

 

Gällande den första frågeställningen kan det konstateras att de yrkesverksamma för denna 

studie har en varierad kunskap och erfarenhet gällande arbete med kvinnor med denna 

problematik. Det framkommer att deltagarna ser att detta är en mycket utsatt grupp och att det 

finns flera faktorer bakom problematiken. Deltagarna beskriver att utsattheten kan grundas i 

problematik från barndomen, psykisk ohälsa, social marginalisering och främst den rådande 

könsmaktsordningen. Kvinnorna blir utnyttjade och misshandlade både psykiskt, fysiskt och 

sexuellt vilket kan kopplas samman till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. 

Studien har fört med sig en mängd uttalanden från de yrkesverksamma som visar på att de ser 

våldsutsattheten kopplat till missbruk ur flera olika perspektiv, där kvinnors stigmatisering, 

skam och underordnad lyfts fram.  

 

Gällande den andra frågeställningen bidrog denna studie med en mängd uttalanden som både 

påvisade vilka insatser som finns representerade samt vilka insatser det finns en tydlig brist 

på. Även här kopplas den rådande könsmaktsordningen in där denna grupp har hamnat i 

skymundan, kvinnornas specifika behov av kvinnlig personal och kvinnobehandling inte har 

prioriterats samt att deltagarna känner att arbetet för denna grupp bör prioriteras högre och 

tillföras fler resurser. Den tredje frågeställningen för med sig varierade uttalanden men som 

påvisar att arbetet med denna grupp kan vara både givande och utmanande. Det givande är att 
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de yrkesverksamma får känna att de kan hjälpa till och göra en skillnad för dessa kvinnor, 

dock finns den utmanande sidan med arbetet med som en påminnelse hela tiden. Kvinnorna 

måste själva vara motiverade till att söka hjälp, och detta är svårt med denna grupps 

problematik. De yrkesverksamma måste arbeta på ett sätt där varje individs behov tillgodoses, 

vilket kan vara svårt med bristande resurser och bristande motivation från kvinnorna de 

möter.  

 

Syftet och frågeställningarna för denna studie har besvarats genom en mängd uttalanden som 

går att sammankoppla både till den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven. 

Materialet har gett en vid bredd av erfarenheter och kunskap både gällande beskrivning av de 

utsatta kvinnorna och deras specifika behov, vilka insatser som finns och faktorer som 

behöver utvecklas på denna front samt vilka begränsningar och möjligheter de 

yrkesverksamma ser i sitt arbete med denna grupp. Det kan konstateras utifrån resultatet att 

kvinnorna är en mycket utsatt grupp med olika dimensioner inom problematiken, att de är i 

behov av flertalet insatser där flertalet punkter bör utvecklas (samverkan, stödinsatser för 

enbart kvinnor bland annat) samt att det är både givande och utmanande att arbeta med denna 

utsatta grupp på grund av att kvinnorna i gruppen lever med en så pass komplex problematik.  

 

6.1 Den valda metodens för- och nackdelar 

 

Metodvalet för denna studie var enskilda, semistrukturerade intervjuer. Deltagarna för 

intervjuerna arbetar inom olika sektorer inom den sociala sektorn och har olika erfarenheter 

av att arbeta med denna grupp. Detta bidrog till ett brett material och valet av 

semistrukturerade intervjuer bidrog till att uttalandena från deltagarna kunde utvecklas. Den 

konstruerade intervjuguiden skapade teman som kopplas samman till syfte och 

frågeställningar vilket gjorde analysarbetet smidigare. Undvikandet av ledande frågor och 

valet av öppna frågor bidrog till självständiga svar och mycket material som sedan kunde 

analyseras och bilda ett resultat. Nackdelen med detta metodval var att det tog lång tid att få 

tag i deltagare till intervjuerna. 

 

Analysarbetet som gjorts i denna studie utgår från en tematisk analys där olika teman utifrån 

studiens frågeställningar har analyserats och bildat ett resultat. Som tidigare nämnt bidrog 

intervjuguiden till att analysarbetet blev smidigt då det redan fanns teman utifrån den som 

sedan kunde analyseras. I och med att det är en ganska vid analys som inte fokuserar på 
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särskilda ord eller uttalanden, utan snarare försöker finna ett samband så kan det finnas en risk 

att jag som författare drar förhastade slutsatser och kopplar samman uttalanden som bildar en 

slutsats utifrån min egen förförståelse. Detta har dock varit medvetet under analysen och det 

transkriberade materialet har lästs igenom flertalet gånger och varje enskild deltagares 

synpunkter har blivit studerade för att sedan finna likheter eller olikheter mellan deltagarnas 

uttalanden. Dessa sammanställningar har sedan gått att urskilja både i den tidigare 

forskningen och de teoretiska perspektiven. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning på området 

 

I resultatet för studien framgår det att det finns en brist på kunskap hos de professionella 

gällande metoder i arbetet för kvinnor med denna problematik och att de yrkesverksamma 

känner en brist gällande hur och när de ska ställa frågor angående våld till sina klienter. De 

ser alla behovet av att kunskapen måste utvecklas och att det finns en brist på utbildning 

gällande denna grupp. Ett steg i forskningen här hade kunnat vara att utveckla 

evidensbaserade metoder som sedan används i praktiken i det sociala arbetet med dessa 

kvinnor, med stöd från forskning och rådande riktlinjer. 

 

Vidare beskrivs även problematiken kring kvinnornas behov av hjälp. Det är en mycket utsatt 

grupp som är i behov av flertalet stödinsatser, men det finns flertalet brister gällande insatser 

för denna grupp samt att problematiken kvinnorna lever med bidrar till att de i många fall inte 

är motiverade eller beredda att ta emot hjälpen eller våga söka hjälp på grund av skammen de 

lever med. Ett forskningsområde hade här kunnat vara att lyfta fram kvinnor med denna 

komplexa problematik ytterligare och utveckla arbetssätt och förebyggande insatser som 

lyfter fram dessa kvinnor i ljuset.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev  

 

Förfrågan om deltagande i intervju 

 

Jag är en socionomstudent som studerar sista året vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag ska nu 

skriva min C-uppsats och söker därför yrkesverksamma inom det sociala arbetet som vill delta 

i min studie. Studiens fokus är våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Syftet är att 

lyfta yrkesverksammas erfarenhet och kunskap gällande den sociala verkligheten hos kvinnor 

med denna problematik, samt vilka insatser som finns för att förbättra kvinnornas situation 

och vilka möjligheter och begränsningar socialarbetare ser i deras arbete med denna grupp 

kvinnor.  

 

Jag är intresserad av att intervjua yrkesverksamma som kommer i kontakt med denna grupp 

kvinnor i sitt sociala arbete. Intervjun kommer att ta cirka 30 till 45 minuter och kommer att 

spelas in med ljud för att sedan transkriberas. Möjlighet finns att göra intervjun över telefon 

eller att jag för anteckningar om inspelning inte skulle vara ett alternativ. Det är viktigt att 

platsen för intervjun känns bekväm för intervjupersonen och att denne får bestämma detta 

själv, exempelvis dennes arbetsplats. Allt material kommer att avidentifieras och vara 

konfidentiellt, endast jag och min handledare kommer ha tillgång till materialet under studiens 

gång. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avsluta ditt deltagande även fast du 

tackat ja från början. Samtyckesformulär kan fyllas i på plats.  

Tidsramen för deltagande i intervjun är under vecka 18. Hör gärna av dig så snart som möjligt 

om du vill medverka eller har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Norin 

Mail:  

Telefon:  

 

Ansvarig handledare från avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet. 

Jessica H Jönsson 

Mail:  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Professionen socialarbetare 

Har du socionomutbildning? 

Hur kom det sig att du valde att bli socionom/annan profession? 

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

Var är din aktuella arbetsplats? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med detta område? (där denne är nu eller utveckla gärna om arbete 

med gruppen) 

Vad känner du är det mest givande respektive mest utmanande i ditt arbete med våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik? 

 

Kvinnor med problematiken 

Hur skulle du beskriva gruppen våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik? 

Vilka variationer kan du några se hos kvinnorna i gruppen? (kön, klass, ålder, etnicitet, 

sexualitet, legal status) 

Kan du se att gruppen har förändrats över tid? 

Vilka samband/orsaker kan du se bakom problematiken? 

Vilken bakgrund av/aktuell problematik kan du se hos kvinnorna som söker sig till er? 

Hur länge upplever du att kvinnorna har levt med denna problematik innan de söker hjälp? 

Hur upplever du att kvinnorna själva ser på sin situation och sina behov? 

 

Insatser 

Vilka insatser uttrycker kvinnorna att de är i behov av? 

Vilka insatser kan ni erbjuda utifrån verksamheten du arbetar inom? (Arbetar ni 

förebyggande, uppsökande, i fält, på mikro- respektive makronivå)  

Kan du beskriva hur ni går tillväga om en kvinna med denna problematik söker hjälp hos er? 

Hur anser du att insatserna ni erbjuder kan tillgodose kvinnornas behov? 

Vilka insatser skulle kunna komplettera? 

Finns samverkan mellan flera olika verksamheter för denna grupp? 

Hur upplever du att kvinnorna tillgodogör sig de insatser som ni erbjuder? 
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Möjligheter och begränsningar 

Känner du att den kunskapen/de förutsättningar som finns på din arbetsplats gällande 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik är tillräcklig? 

Vilka metoder, perspektiv och resurser anser du som viktiga gällande arbetet med denna 

grupp? 

Vilka begränsningar kan du se inom din verksamhet gällande arbetet med denna grupp? 

Vilka möjligheter känner du att du har i arbetet med denna grupp? 

Om du skulle få beskriva ett arbetssätt som du anser hållbart och önskvärt gällande denna 

grupp, hur skulle det se ut? 

 


