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Abstract

This qualitative study aimed to explore the experiences of people who 

work with abused women, regards to the meeting with women 

exposed to intimate partner violence. Six people who work within the 

police and social service were interviewed and a latent content 

analysis was used to analyze the complete data. The results indicates 

that the people who work experienced resource and knowledge limits, 

which had a negative impact for the supportive work with abused 

women. The participants holds good knowledge regarding intimate 

partner violence but seem to lack targeted education for applying their 

knowledge into their work. The results of the study are discussed in 

relation to previous research and the importance of further education 

for people working in units of intimate partner violence.

   

 Keywords: abused women, knowledge, police, social service, 

difficulties, revictimization



Sammanfattning

Denna kvalitativa studie ämnade att utforska de upplevelser och 

erfarenheter personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor har, i 

mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Sex personer 

som arbetar för polis och socialtjänst intervjuades och en latent 

innehållsanalys användes för att analysera den samlade datan. 

Resultaten visade på att de som arbetar upplevde att resurs- och 

kunskapsbrist hade en negativ inverkan för det stöttande arbetet med 

våldsutsatta kvinnor. Deltagarna upplevs inneha goda kunskaper kring 

våld i nära relation men verkar sakna inriktad utbildning för att kunna 

tillämpa kunskaperna i arbetet. Studiens resultat diskuteras i relation 

till tidigare forskning och vikten av vidare utbildning för personer som 

arbetar inom enheter för våld i nära relation.

Nyckelord: våldsutsatta kvinnor, kunskap, polis, socialtjänst, 

svårigheter, reviktimisering 
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Inledning

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och kan definieras som ett upprepat mönster av 

fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våldsutövande av en tidigare eller befintlig partner (Kropp, Hart 

& Belfrage, 2008; Nybergh, Taft, Enander & Krantz, 2013). I takt med att det politiska intresset har 

ökat kring mäns våld mot kvinnor har även förväntningarna kring samhällets ansvar och benägenhet  

till stöd och insatser för våldsutsatta kvinnor ökat (Lindström, 2005). Personer som arbetar för att 

skydda kvinnor som har blivit utsatta för våld av sina tidigare eller befintliga manliga partner 

upplever däremot att de har begränsade kunskaper kring de våldsutsatta kvinnornas sårbarheter och 

att de bör utvecklas (Jakobsson, Von Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2013). Studiens syfte är 

därför bland annat att utforska upplevelser och erfarenheter av de svårigheter som kan uppstå, hos 

de som arbetar, vad avser mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

Problematiken kring våld i nära relation är i nuläget långt ifrån ringa och ett känt ämne inom 

bland annat rättsväsendet och den offentliga sektorn (Barner & Carney, 2011). Statistiken visar att 

majoriteten av de kvinnor som utsätts för våld i nära relation utsätts igen av samma partner, det vill 

säga att de reviktimiseras (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2009). Bakom tidigare forskning 

kvarstår det faktum att våld i nära relation både har ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser 

på individ-, familje- och samhällsnivå (Nicholls, Pritchard, Reeves & Hilterman, 2013). Främst på 

individnivå har våld i nära relation starka kopplingar till psykisk ohälsa hos de våldsutsatta 

kvinnorna vilket ökar behovet om ansvarstagande och kunskap från instanser som arbetar för att 

hjälpa och skydda våldsutsatta kvinnor (Humphreys & Tiara, 2003).  

Instanser våldsutsatta kvinnor vänder sig till för att söka hjälp och skydd är bland annat 

polisen och socialtjänsten (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Polisen är en 

instans som erbjuder både fysiskt och psykiskt skydd i form av exempelvis upprättande av 

anmälningar och kontaktförbud, larmpaket, skyddade boenden och säkerhetssamtal (Strand, 

Petersson, Fröberg & Storey, 2017). Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd i form av stödsamtal, 

ekonomiskt stöd, hjälp vid akuta tillflykter och skyddade boenden. Utöver polisen och 

socialtjänsten finns det andra instanser som möter våldsutsatta kvinnor, exempelvis sjukvården och 

kvinnojouren. Sjukvården är till exempel den instans som mer frekvent möter kvinnor med akuta 

fysiska skador till följd av att ha blivit utsatta för våld i nära relation (Lundgren m.fl., 2001). 

Kvinnojouren är en ideell verksamhet dit våldsutsatta kvinnor vänder sig vid akuta situationer, 

behov av bostad, terapi och stödgrupper (Barner & Carney, 2011; Prop. 2006/07:38). Trots att det 

finns olika instanser som erbjuder stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor, kommer denna studie att 

enbart utforska upplevda svårigheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor hos polisen och 
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socialtjänsten. Anledningen är att dessa instanser är statliga vilket innebär att högre krav i form av 

utbildning och kompetens kan ställas. Kunskaper kring våld i nära relation kan vara avgörande vid 

arbete med våldsutsatta kvinnor för att kunna upprätta ett fungerande stöd och för att det ska verka 

brottspreventivt (Ljungwald & Svensson, 2007).

Socialtjänstens arbete

Socialtjänsten ska vid bemötande och arbete med en våldsutsatt kvinna utgå utifrån de lagar och 

riktlinjer som finns inom Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialtjänstlagen fungerar emellertid 

som en ramlag vilket innebär att kommuner får friheten att själva forma sina riktlinjer och arbetssätt 

inom ramen för socialtjänstlagen. Det kan leda till att kommuner arbetar med våldsutsatta kvinnor 

på skiftande sätt vad gäller det stöd och hjälp de erbjuder (Heimer & Sandberg, 2008). Under årens 

gång har olika åtgärder satts in för att instanser ska bli bättre på att hantera de som utsätts för våld i 

nära relation. Ett exempel är det ansvar som utdelades av socialtjänsten år 1988 genom ett 

komplement i 5 kap 11 § Socialtjänstlagen. Från början stod det att kvinnor som har utsatts eller blir 

utsatta för våld i nära relation bör få stöd och skydd för att kunna förändra sin levnadssituation (Brå, 

2014). I regeringens proposition (2006/07:38) skärptes socialtjänstens stöd från att de som arbetar 

med våldsutsatta kvinnor bör ge stöd och hjälp till att de ska ge stöd och hjälp till kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära relation (Ekström, 2016).

Vid arbete med våldsutsatta kvinnor använder sig socialtjänsten av manualen FREDA, som 

innefattar tre bedömningsmetoder, för att kunna förstå våldsutsatta kvinnors behov av stöd och 

skydd. Genom att använda sig av FREDA kan socialtjänsten få en tydligare inblick om våldets 

karaktärsdrag och identifiera riskerna för en reviktimisering (Socialstyrelsen, 2014a). Socialtjänsten 

är idag skyldiga att utreda fall som har kommit till deras kännedom gällande kvinnor som utsätts för 

våld i nära relation och ge stöd och skydd. Deras stöd och skydd består bland annat av ekonomisk 

hjälp, boendefrågor, föräldrarådgivning, stödsamtal samt hjälp vid kontakt med andra myndigheter. 

För att en våldsutsatt kvinna ska våga öppna upp, det vill säga, dela med sig av sina berättelser och 

medverka i processen för att skydda henne blir det första bemötandet med personen som arbetar 

väsentligt (Socialstyrelsen, 2014b). För att kunna ge den stöttning och tid som krävs för att den 

våldsutsatta kvinnan ska kunna frångå mannens kontroll och ta kontrollen över sitt eget liv, är det 

viktigt att socialtjänsten har förståelse för den våldsutsatta kvinnans situation (Umeda, Kataoka & 

Miller, 2017). De som arbetar inom socialtjänsten med våldsutsatta kvinnor bör också ha tålamod 

att lyssna på hennes berättelser, respektera henne samt att inte vara fördömande över de val den 

våldsutsatta kvinnan gör. Det handlar istället om att i rätt ögonblick kunna vara ifrågasättande för 
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att hon själv ska reflektera över sina val. För att socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor ska 

lyckas är det viktigt att de som arbetar har kunskaper om våld i nära relation och att de har 

förståelse för den våldsutsatta kvinnan.

Socialsekreterares upplevelser om goda kunskaper och möjligheter till att erbjuda adekvat 

hjälp skiljer sig. De finns de som upplever att de har både kunskaper och möjligheter till att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor och de finns de som upplever motsatsen (Heimer & Sandberg, 2008). De som 

upplever motsatsen menar att bristande kunskaper kring den psykiska påfrestningen som kan 

upplevas hos en våldsutsatt kvinna, kan vara en av de främsta orsakerna till att de inte alltid 

erbjuder adekvat hjälp. Exempelvis har det visat sig att vissa av de personer som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor brister i identifiering av allvarlighetsgrad, ingripandet samt implementering av 

insatser (Heimer & Sandberg, 2008). Det innebär att de saknar tillräckligt med kunskaper om hur de 

ska arbeta med att omhänderta de våldsutsatta kvinnorna, vilket i sin tur kan påverka det 

brottspreventiva arbetet (Danis, 2003).

Socialtjänstens tillvägagångssätt vid arbete med våldsutsatta kvinnor behöver därför utvecklas 

och förbättras (Danis, 2003; Heimer & Sandberg, 2008). Det kan handla om att i större utsträckning 

kunna identifiera en kvinnas utsatthet och dess allvarlighetsgrad med hjälp av mer kontinuerliga och 

noggranna riktlinjer. Förbättrade riktlinjer, i form av exempelvis tydlig information till den 

våldsutsatta kvinnan, som används regelbundet kan i sin tur öka en kvinnas benägenhet att berätta 

om sin utsatthet och vilja att förändra sin situation (Spangaro, Zwi, Poulos & Man, 2010).

Polisens arbete  

Polisen fungerar som en av de mest centrala statliga aktörerna som möter och hjälper våldsutsatta 

kvinnor (Strand m.fl., 2017). När lag (SFS 2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en 

ny organisation för polisen inrättades år 2015, påbörjades reformen för polisens omorganisation. 

Syftet med reformen var att skapa ett mer distinkt helhetsansvar över all polisverksamhet under en 

och samma myndighet. Reformen ämnade även att skapa flexibilitet inom verksamheten och främja 

utredningsarbetet (Lindberg, Rantatalo & Hällgren, 2017; Prop. 2013/14:110). Statskontoret fick 

sedan i uppdrag från regeringen att utföra en utvärdering av polisens omorganisation 

(Stadskontoret, 2017). Utvärderingen visade att utredningsarbeten inte har förbättrats sedan 

omorganisationen, snarare försämrats, samt att det fortfarande råder resursbrist. Det kan således ha 

en inverkan för hur utredningsarbeten som rör våld i nära relation fungerar i praktiken.

Vid fall som rör våld i nära relation är det obligatoriskt för polisen att använda sig av 

riskbedömningsinstrument. Däremot har forskning visat att det inte räcker med att endast bedöma 
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gärningsmannens riskfaktorer, utan även en våldsutsatt kvinnas sårbarhetsfaktorer. Genom att även 

bedöma sårbarhetsfaktorer kan polisen initiera mer adekvata skyddsåtgärder för den våldsutsatta 

kvinnan. Forskning visade att polisen uppskattar att få arbeta med sårbarhetsfaktorer då de upplever 

att det är viktigt för helhetsperspektivet samt val av skyddsåtgärder (Belfrage & Strand, 2008). En 

övergripande slutsats om poliser som arbetar med våldsutsatta kvinnor är att de innehar ett starkt 

engagemang för att utreda, förebygga och skydda kvinnor som utsätts för våld i nära relation 

(Strand m.fl., 2017).

För att polisen ska kunna veta vilken åtgärd som ska sättas in utgår de från Spousal Assault 

Risk Assessment modellen; Short Version (SARA:SV) som utgör en grundläggande hot- och 

riskbedömningsmodell i deras arbete (Kropp, Hart & Belfrage, 2010). Syftet med SARA:SV är att 

kunna definiera den våldsutsatta kvinnans drivkraft och kapacitet till att fullfölja de åtgärder som 

ska vidtas, genom att beakta hennes sårbarhetsfaktorer (Strand m.fl., 2017). Användningen av 

SARA:SV, för identifiering av våldsutsatta kvinnors sårbarhetsfaktorer, har visat sig öka kvaliteten 

och professionaliteten kring polisens arbete med våld i nära relation (Belfrage & Strand, 2012). 

Polisens skyddsåtgärder för våldsutsatta kvinnor består bland annat av säkerhetssamtal, skyddade 

boenden, larmpaket, kontaktförbud samt skyddade personuppgifter. De vidtar även samröre med 

andra myndigheter för den våldsutsatta kvinnan som exempelvis socialtjänsten (Heimer & 

Strandberg, 2008; Strand, m.fl., 2017). Vidare består polisens arbete av att ge den våldsutsatta 

kvinnan information som är relevant och begriplig för henne (Heimer & Sandberg, 2008). De 

åtgärder som polisen erbjuder grundar sig i vilken risk det finns för en våldsutsatt kvinna att 

reviktimiseras, som kan delas in i “låg risk” , ”medelhög” och “hög risk". Vid “låg risk” erbjuds 

åtgärder som exempelvis hänvisning och kontakt till andra myndigheter, kontakt med advokat samt 

kontakt med brottsoffer- och kvinnojourer. Vid “hög risk” erbjuder polisen åtgärder som exempelvis 

skyddade boenden, skyddade personuppgifter, kontaktförbud samt larmpaket (Belfrage & Strand, 

2012). 

Att bemöta, förmedla och ge information, genom att polisen exempelvis förklarar hur 

processen går till och hur lång tid det kan ta, anses vara en av de viktigaste skyddsåtgärderna. Det 

vill säga att med adekvat information och tydlighet kring rättsprocessen kan den våldsutsatta 

kvinnan tidigt få förståelse för vad en anmälan innebär och chanserna för att den våldsutsatta 

kvinnan medverkar under hela rättsprocessen ökar (Brå, 2017; Heimer & Sandberg, 2008). Genom 

att tillhandahålla den våldsutsatta kvinnan information kring hennes rättigheter samt hur det 

fortsatta skyddsarbetet ska gå tillväga kan det bidra till att hennes förtroende för polisen ökar. Ett 

ökat förtroende för polisen kan således bidra till att fler våldsutsatta kvinnor vågar anmäla och att 

VÅLD I NÄRA RELATION  4



de i sin tur fullföljer och medverkar i rättsprocessen (Wolf, Ly, Hobart & Kernic, 2003). Polisens 

bemötande och kunskap om att det är en process för en våldsutsatt kvinna att lämna sin 

våldsutövande man är viktigt. Det för att polisen inte ska uppfatta en fortsatt utredning som 

meningslös om den våldsutsatta kvinnan inte vill medverka (Umeda m.fl., 2017). Poliser som 

innehar goda kunskaper kring våld i nära relation har visat sig utföra mer effektiva riskbedömningar 

vid möte med våldsutsatta kvinnor, som i sin tur bidrar till att fler skyddsåtgärder vidtas (Strand 

m.fl., 2017). En utvärdering av polisens arbete visar att polisen saknar tydliga rutiner för att 

dokumentera och utvärdera vilka skyddsåtgärder som har vidtagits och vilken effekt de har haft 

(Brå, 2017; Strand m.fl., 2017). Avsaknad av tydliga rutiner gällande hantering av ärenden kan i sin 

tur resultera i att det brottspreventiva arbetet försummas (Brå, 2017).

Sårbarhetsfaktorer

Sårbarhetsfaktorer innebär faktorer hos den våldsutsatta kvinnan som på olika sätt gör henne mer 

sårbar för att en man ska kunna utnyttja henne och i sin tur utöva våld mot henne (Kropp, Hart & 

Belfrage, 2008). Ett exempel på en sårbarhetsfaktor är bland annat tidigare utsatthet för våld i nära 

relation (Brå, 2009; Carbone-Lopez, Rennison & Macmillan, 2012; Rhatigan, Moore & Street, 

2005; Testa, Hoffman & Livingston, 2010). Sårbarhetsfaktorer kan även förklaras enligt följande 

rubriker i SARA:SV: inkonsekvent beteende eller attityd gentemot gärningsmannen, som kan 

innebära att den våldsutsatta kvinnan normaliserar gärningsmannens beteende i form av att hon 

förminskar situationen. Det kan även innebära att hon tar tillbaka sina uppgifter och sin anmälan 

eller att hon inte följer de skyddsåtgärder som initieras för henne (Kropp m.fl., 2008; Kropp m.fl., 

2010). Extrem rädsla för gärningsmannen som gör offret irrationell, innebär att rädslan tar över till 

den grad att den våldsutsatta kvinnan kan befara sitt liv. Det kan leda till att hon tappar förmågan att 

tänka rationellt och i sin tur inte vill eller vågar medverka i någon rättsprocess, men även rädsla för 

att närstående ska drabbas om hon lämnar förhållandet (Kropp m.fl., 2008; Kropp m.fl., 2010). 

Höga nivåer av rädsla påvisas även i tidigare forskning som en sårbarhet för en våldsutsatt kvinna 

(Bostock m.fl., 2009; Kim & Gray, 2008; Wood, 2001). Dålig tillgång till social och professionell 

hjälp, innebär att den våldsutsatta kvinnan har bristande kontakt och stöttning från familj och 

vänner. Hon kan även sakna kunskaper om sina rättigheter samt var hjälp finns att få. Det kan även 

innebära att den våldsutövande mannen kontroller henne genom att exempelvis begränsa hennes 

kontakter med andra (Kropp m.fl., 2008; Kropp m.fl., 2010). Tidigare forskning visar att bristande 

kontakt och stöd från vänner och familj kan vara en sårbarhet och försvåra återhämtningen 

(Ekström, 2015). Farlig livssituation, den våldsutsatta kvinnan saknar larmmöjligheter likväl som 
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dåligt fysiskt skydd i hemmet, på arbetsplatsen eller i skolan och kan exempelvis ha en skyldighet 

att ha kontakt med gärningsmannen på grund av till exempel delad vårdnad (Kropp m.fl., 2008; 

Kropp m.fl., 2010). Personliga problem som kan påverka skyddsarbetet, det vill säga personliga 

problem som den våldsutsatta kvinnan kan ha sedan tidigare, vilket mannen utnyttjar, eller 

utvecklar som en följd av att bli våldsutsatt. Exempel på personliga problem kan vara 

missbruksproblematik i form av alkohol, droger, läkemedel eller andra psykiska problem, 

exempelvis depression men även juridiska och ekonomiska problem (Kropp m.fl., 2008; Kropp 

m.fl., 2010). Ekonomiska problem kan till exempel utnyttjas av mannen när den våldsutsatta 

kvinnan väljer att gå isär, vilket i sig skapar en sårbarhet (Bostock, Plumpton & Pratt, 2009; Kim & 

Gray, 2008; Wood, 2001).

Normaliseringsprocessen. En process som uppstår när våldet upprepas och kvinnan som 

utsätts börjar normalisera våldet i sin levnadssituation (Heimer & Sandberg, 2008; Lundgren, 

2004). Denna process baseras på samhällets norm om vedertagen maktfördelning, där våldet 

innefattar en besittning av makt och kontroll (Lundgren, 2004). Det innebär att gränserna förskjuts 

och våldet normaliseras successivt av kvinnan, vilket i sin tur kan leda till att hon rättfärdigar och 

förminskar våldet som mannen utövar (Wood, 2001). De som arbetar med våldsutsatta kvinnor 

kommer någon gång under sin karriär erfara att en våldsutsatt kvinna återvänder till sin 

våldsutövande partner. Det kan skapa frustration hos de som arbetar och tolkas som att kvinnan inte 

vill ha någon hjälp, när det egentligen beror på normaliseringsprocessen (Heimer & Sandberg, 

2008; Lundgren, 2004).

En normaliseringsprocess består av följande inslag: det första inslaget innebär att mannen 

kontrollerar och isolerar kvinnan genom att sätta gränser för hur kvinnan ska leva. Det kan ske 

genom att mannen begränsar hennes aktiviteter och umgänge. Det andra inslaget innebär att 

mannen pendlar mellan värme och våld, det vill säga att mannen går från att vara snäll och 

omtänksam till att utöva våld, för att sedan ta hand om hennes skador. Det kan göra kvinnan mer 

känslomässigt bunden till mannen genom att hon uppfattar våldsamheten som ett uttryck för kärlek. 

Det tredje inslaget innebär att kvinnan anpassar sig till mannens våld, genom att mannen ständigt 

kritiserar henne om hur otillräcklig hon är och att han förminskar hennes självkänsla samt 

skuldbelägger henne för våldet. Det fjärde inslaget innefattar erotisering av våldet vilket innebär att 

kvinnan underordnar sig mannen sexuellt, på grund av mannens makt och kontroll över hennes 

kropp men även för att undvika hans våldshandlingar (Heimer & Sandberg, 2008). 

Normaliseringsprocessen kan således förklara varför en våldsutsatt kvinna inte vill eller kan lämna 

en relation där hon blir utsatt för våld. Det kan även förklara varför mannen fortsätter att utöva våld 

VÅLD I NÄRA RELATION  6



mot henne. Däremot kan normaliseringsprocessen bidra till att kvinnan skapar strategier för att 

överleva våldet. Detta kan ses som en styrka vilket kan komma att utvecklas hos kvinnan efter att 

hon har lämnat den våldsutövande mannen.

Uppbrottsprocessen. Processen för en kvinna att lämna sin våldsutövande man som kan vara 

lång och komplicerad (Lundgren, 2001; Häggblom & Möller, 2007). Processens tre faser beskrivs 

på följande sätt: första fasen innefattar det fysiska uppbrottet när en våldsutsatt kvinna upplever att 

våldet har trappats upp och blivit rent livshotande eller att hon är på väg att brytas ner psykiskt. Den 

andra fasen innefattar ett känslomässigt uppbrott när den våldsutsatta kvinnan går från att både 

älska, hata, ömka och känna skuld över den våldsutövande mannen, till att känslor av likgiltighet tar 

överhand och de känslomässiga banden till mannen bryts. Den tredje och sista fasen innefattar 

förståelse, det vill säga att den våldsutsatta kvinnan kan förstå och definiera den smärta och det våld 

hon har blivit utsatt för. När dessa faser har uppnåtts kan den våldsutsatta kvinnan frigöra sig från 

känslan av skuld och istället lägga ansvaret hos den våldsutövande mannen (Heimer & Strandberg, 

2008). Det har visat sig att det krävs flera försök för en våldsutsatt kvinna att lämna sin 

våldsutövande man samt att socialt stöd och förståelse kan stärka kvinnan och öka hennes 

benägenhet till att slutligen lämna relationen (Scheffe Lindgren & Renck, 2008).

Svårigheter i arbetet

Tidigare forskning har visat att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever bristande 

kunskaper om hur ärenden gällande våld i nära relation ska hanteras. Bland annat upplever polisen 

och socialtjänsten att det behövs fler strukturerade metoder för att bättre kunna arbeta 

brottspreventivt med våldsutsatta kvinnor (Jakobsson m.fl., 2013). Majoriteten av de som arbetar 

inom polisen och socialtjänsten med att skydda våldsutsatta kvinnor upplever att det finns brister i 

arbetet och att de finns förbättrings- och utvecklingsområden. Exempelvis upplevs det att kunskap 

och förståelse kring den negativa inverkan som våld i nära relation har på våldsutsatta kvinnor, är 

bristfällig. Vidare upplever de som arbetar att den utbildning som ges i arbetet för att kunna 

tillgodose våldsutsatta kvinnors behov av stöd, är inadekvat och behöver utvecklas (Tam, 

Schleicher, Wu, Kwok, Thurston & Dawson. 2016). Genom att förse personer som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor med kunskaper kring normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen kan 

stödet för kvinnorna förbättras och det brottspreventiva arbetet effektiviseras (Umeda m.fl., 2017).

Vidare belyser tidigare forskning problematiken kring att våldsutsatta kvinnor kan genomgå 

en sekundär viktimisering, det vill säga att de återupplever händelser på nytt genom att berätta om 

det (Patterson, 2011). Det kan ske i samband med att de söker hjälp hos polisen och socialtjänsten 
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på grund av den kunskapsbrist som finns kring varför våld i nära relation uppstår och hur det 

påverkar den våldsutsatta kvinnan negativt. Att utveckla kunskaperna inom instanserna blir 

emellertid väsentligt för att kunna ge adekvat stöd och höja kvaliteten i det stöd som de våldsutsatta 

kvinnorna får (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). Genom att uppmärksamma 

våldsutsatta kvinnor och ge riklig information om hur och vart de kan finna lämpligt stöd, kan det 

skapa en känsla av kontroll över den rådande situationen hos kvinnorna. Det i sin tur kan öka 

benägenheten hos de våldsutsatta kvinnorna att fatta rationella beslut som kan förändra deras 

levnadssituation.

Vid ett första möte med en våldsutsatt kvinna visar forskning att bemötandet från polisen kan 

påverka huruvida en våldsutsatt kvinna väljer att medverka i rättsprocessen. Det väsentliga i 

polisens bemötande är hur de arbetar för att stärka den våldsutsatta kvinnan genom att bekräfta 

henne, öka hennes självförtroende samt påvisa att hjälp finns att få (Ekström, 2015). Därför är det 

viktigt att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan vara flexibla i sitt bemötande för att på ett 

effektivt sätt kunna förebygga reviktimisering. Vidare behöver både polisen och socialtjänsten 

utbilda sin personal regelbundet för att de som arbetar ska få kunskap om att ett fall om våld i nära 

relation, kan vara olikt ett annat fall. Det vill säga att det finns olika behov som behöver tillgodoses 

vid möten med våldsutsatta kvinnor (Garcia-Morenos, 2002). Genom att ge ett förbättrat stöd som 

innefattar grundläggande information, bekräftelse för kvinnan, ökad trygghet och förtroende kan det 

leda till att en våldsutsatt kvinna inte reviktimiseras. Det innebär att en våldsutsatt kvinna kan 

återhämta sig mer effektivt vilket främjar ett brottspreventivt arbete (Bostock m.fl., 2009; 

Häggblom & Möller, 2007).

Forskning har visat att bristande kunskaper om våld i nära relation har skapat svårigheter för 

de som arbetar inom polisen och socialtjänsten. Avsaknad av utbildning och kunskap kring våld i 

nära relation har resulterat i att våldsutsatta kvinnors problem har förminskats då de som arbetar har 

kunskapsbrist i att identifiera grad av allvarlighet hos de våldsutsatta kvinnorna. Det har lett till att 

de som arbetar har haft svårighet med att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna att hantera sina 

sårbarheter. Vidare har stödet från arbetsplatsen upplevts vara bristfällig och att mer praktisk träning 

i att hantera och hjälpa våldsutsatta kvinnor, kan minska risken för reviktimisering (Djikanovic, 

Celik, Simic, Matejic & Cucic, 2010; Papadakaki, Kastrinaki, Drakaki & Chliaoutakis, 2013).

En del av de som arbetar inom socialtjänsten har funnit relevanta insatser som kan underlätta 

för de våldsutsatta kvinnorna att förbättra sin levnadssituation. Dessa insatser består bland annat av 

att stötta, vara delaktig och att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna med praktiska behov. Däremot finns 

det personer som inte lyckats arbeta på detta sätt, vilket kan leda till att en våldsutsatt kvinna 
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reviktimiseras (Häggblom & Möller, 2007). Det kan ske när de som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor använder sig av verkningslösa stödinsatser och att de saknar förståelse för de negativa 

konsekvenser som uppstår när en våldsutsatt kvinna ska lämna sin man. Det kan även handla om att  

de som arbetar innehar en negativ attityd som innebär att de inte erkänner hennes utsatthet. Det i sin 

tur påverkar den våldsutsatta kvinnans möjligheter till hjälp och stöd (Bostock m.fl., 2009). 

Relevant fortbildning och träning för personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor anses därför 

vara nödvändigt (Tam m.fl., 2016). 

De som arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever förutom kunskap att, bemöta, skapa 

förtroende, visa respekt, ha förståelse och tålamod är andra viktiga aspekter vid möte med 

våldsutsatta kvinnor (Umeda m.fl., 2017). Polisens möjligheter till en ökad förståelse av vad det är 

som påverkar en våldsutsatt kvinna och hennes samarbete med polisen kan gynna det stöttande 

arbetet, ge mer riktade och effektiva stödinsatser. Den ökade förståelsen kan även resultera i att 

polisen blir mer flexibla i sitt bemötande, det vill säga att kunna hantera situationer på ett varierande 

sätt utifrån de behov den våldsutsatta kvinnan har. Det i sin tur kan främja positiva straffrättsliga 

utfall och därmed minska reviktimisering (Birdsall, Kirby & McManus, 2017).  Genom att de som 

arbetar med våldsutsatta kvinnor är medvetna och har kunskap om att processen för att en 

våldsutsatt kvinna ska lämna sitt destruktiva förhållande kan vara lång, kan arbetet med att stötta 

och stärka kvinnan bli mer lyckat. Det sker när ett förtroende skapas mellan den som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor och den våldsutsatta kvinnan själv, genom att de som arbetar lyssnar och litar 

på den våldsutsatta kvinnans berättelse (Umeda m.fl., 2017). Poliser har även uttryckt sig uppleva 

restriktioner gällande effektiviteten i deras hänvisning till andra instanser som kan erbjuda stöd, mer 

specifikt att det tar lång tid att få stöd, att kvalitén är bristfällig samt att genomgående 

uppföljningsarbete saknas (Diemer, Ross, Humphreys & Healey, 2017).

Teori

Street-level bureaucracy är begreppet som beskriver Michael Lipskys teori om gatubyråkrati. Teorin 

syftar till att förklara professionella personers arbete, inom bland annat offentliga sektorn och 

socialt arbete, i förhållande till lagar, riktlinjer kontra verkliga situationer (Lipsky, 2010). Lipsky 

menar att personer dras till att arbeta inom gatubyråkratin för att de vill hjälpa andra människor men 

att det finns brister i tillgångarna av resurser och riktlinjer, vilket kan försvåra arbetet för den som 

arbetar. Gatubyråkrater kan innefatta bland annat poliser och personer som arbetar inom till 

exempel socialtjänsten. 
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Diskretion är ett  nyckelbegrepp i teorin och innebär finkänslighet eller taktkänsla för de 

klienter, ärenden eller andra uppgifter som en enskild professionell kan åta sig i sitt dagliga arbete. 

Forskning har visat att diskretion är något begränsat för de som arbetar med våld i nära relation 

(Diemer m.fl., 2017). Kunskaper kring våldets karaktär och vetskapen kring vikten av 

riskbedömning, likväl som att ha både måttlig men även ledande diskretion är något som kan gynna 

och effektivisera hanteringen av våld i nära relation.

Varje enskilt fall är olikt det andra och kan ha olika behov av stöd och hjälp, därför är det 

viktigt att den professionella kan handla självständigt och kunna ha förmågan att frångå riktlinjer i 

vissa fall, särskilt när den professionella arbetar enskilt med en klient i en obevakad miljö (Evans & 

Harris, 2004). Alltså bör personer som arbetar inom bland annat polisen och socialtjänsten ha 

förmågan att bemöta klienter och ärenden på olika sätt beroende på situation och behov av stöd. 

Teorin appliceras i denna studie kring hur medarbetare inom polisen och socialtjänsten arbetar 

utifrån eventuella arbetsmodeller och riktlinjer, samt om och varför de tar avsteg från dessa vid 

arbetet med våldsutsatta kvinnor. Studien utgår ifrån att personer som arbetar för att hjälpa och 

skydda våldsutsatta kvinnor gör avsteg från de riktlinjer, rutiner och/eller arbetsmodeller när 

situationen kräver det. Det för att kunna ge adekvata stödinsatser baserat på den enskilda kvinnans 

behov. Avstegen ger i sin tur möjligheter till ett friare handlingsutrymme för personer som arbetar 

inom polisen och socialtjänsten, vilket i praktiken kan tänkas ge effekt för det brottspreventiva 

arbetet vad gäller våldsutsatta kvinnor.

Avgränsningar

Enligt forskning finns det andra instanser förutom polisen och socialtjänsten, som våldsutsatta 

kvinnor vänder sig till för stöd och skydd, bland annat sjukvården och kvinnojouren (Ljungwald & 

Svensson, 2007; Lundgren m.fl., 2001). Denna studie har valt att avgränsa sig till att enbart 

undersöka personer som arbetar inom polisen och socialtjänsten. Anledningen är att de arbetar 

professionellt inom statliga myndigheter, vilket gör att högre krav kan ställas på dem i form av 

exempelvis utbildning och annan relevant kompetens. Studien är även avgränsad till att enbart 

behandla våld i nära relation inom heterosexuella relationer där en redan befintlig eller tidigare 

manlig partner utövar våld mot en kvinna. Det trots kännedom om att våld även kan förekomma 

inom andra typer av relationer oavsett kön hos personen som utövar våld eller utsätts för våld. 

Denna avgränsning har gjorts för att kunna belysa det problemområde som är mest förekommande 

att arbeta med inom de valda instanserna.
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Problemområde

Trots att polisen och socialtjänsten ger stöd och insatser till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation, visar forskning att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever svårigheter. Främst 

handlar det om att hantera våldsutsatta kvinnors sårbarheter då bland annat kunskaper saknas 

(Djikanovic m.fl., 2010; Papadakaki m.fl., 2013). Genom att ha kunskaper kring våldsutsatta 

kvinnors sårbarheter kan arbetet med att hjälpa dessa kvinnor främjas, då de som arbetar vet hur de 

ska gå tillväga och kan undvika att bemötandet brister. Det första bemötandet med en våldsutsatt 

kvinna kan vara väsentligt för hur det fortsatta stödet fungerar, det vill säga huruvida den 

våldsutsatta kvinnan vågar berätta om sina upplevelser och medverka i skyddsprocessen (Umeda 

m.fl., 2017). Om det första bemötandet med den våldsutsatta kvinnan fungerar bra, kan en god 

relation påbörjas och bibehållas vilket i sin tur ökar förtroendet för personen som arbetar för att 

skydda henne. Det kan bidra till att den våldsutsatta kvinnan stärks och åtar sig de skyddsåtgärder 

som hon blir anvisad som i sin tur kan minska risken för reviktimisering. Kunskapsluckan ligger i 

det faktum att få svenska studier har gjorts kring polisens och socialtjänstens upplevelser av att 

arbeta med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Denna studie kan således ge en inblick i den 

svenska kontexten vad avser mötet med våldsutsatta kvinnor och vilka brister som kan finnas inom 

de valda instanserna.

Syfte

Studiens syfte är att utforska upplevelser och erfarenheter hos personer som arbetar inom polis och 

socialtjänst vad avser de möten de har med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Vidare 

ämnar studien att utforska vilka kunskaper som finns kring kvinnornas sårbarhetsfaktorer och hur 

polis och socialtjänst arbetar för att stärka kvinnorna genom ett fortsatt stöd och på så vis hjälpa 

dem till en minskad reviktimisering.

Metod

Design

I denna studie användes en kvalitativ ansats eftersom syftet var att utforska upplevelser och 

erfarenheter hos personer som arbetar med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. En kvalitativ 

ansats används vid studier som ämnar att få mer förståelse och djupare kunskap kring ett särskilt 

fenomen (Yin, 2013). Datainsamlingsmetoden bestod av sex semi-strukturerade djupintervjuer med 

personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Att intervjuerna är semi-strukturerade innebär att 

frågorna är uppställda enligt en guide men kan besvaras i annan ordningsföljd än den som är 
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skriven. Frågorna är även mer generellt uppställda för att ge mer utrymme åt deltagarnas berättelser 

samt möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Vid analysering av 

datamaterialet använde sig studien av en latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).

Deltagare

De deltagare som medverkade i intervjuerna rekryterades i form av ett avsiktligt urval, som innebär 

att deltagarna medvetet har valts ut utifrån var de arbetar som anses vara mest relevant för studiens 

syfte (Yin, 2013). Totalt var det sex personer som deltog i studien, tre av deltagarna arbetar inom 

polisen och tre inom socialtjänsten. Rekryteringen gick till genom att en kort beskrivning 

tillsammans med ett bifogat informationsbrev mailades ut till de berörda instanserna. För att komma 

i kontakt med rätt enhet inom polisen och socialtjänsten skickades mail ut till polisens registrator 

och socialkontoret med önskemål om att de skulle vidarebefordra mailet till rätt enhet. Detta ledde 

till att de olika enheterna som arbetar med våld i nära relation besvarade mailet med en bekräftelse 

om önskan att delta. 

Deltagargruppen bestod av tre poliser där samtliga innehar en grundläggande polisutbildning 

och tre socialsekreterare som sedan tidigare innehar socionomutbildning och utbildning inom 

rättsvetenskap. Fyra av deltagarna har även gått vidareutbildning inom exempelvis förhörsteknik 

och kurser inom våld i nära relation medan två av deltagarna inte har någon specifik 

vidareutbildning inom området. Deltagarna var i åldrarna 25-55 med en medelålder på 41 år. 

Deltagarna hade mellan ca 1-11 års arbetserfarenhet inom enheter för våld i nära relation.

Deltagarna har sedan tidigare ingen anknytning till de forskningsledare som har genomfört 

studien, det vill säga att ingen kontakt eller möte har skett innan första mailkontakten och 

intervjutillfället. Ingen ersättning gavs för deltagandet.

Material

Till att börja med konstruerades ett informationsbrev som beskrev syftet med studien, deltagarnas 

rättigheter och kontaktuppgifter till forskningsledarna men även till handledaren (Se bilaga, 1). En 

samtyckesblankett utformades och delades ut till deltagarna i samband med intervjun. I denna 

blankett samtycker deltagarna att delta i studien, att de tagit del av studiens syfte och hur 

deltagandet kommer att gå till. Deltagarna medger även att de blivit informerade om deras 

rättigheter, att deltagarnas svar kommer att kodas om för att inte kunna vara identifierbara och att 

intervjun får spelas in (Se bilaga, 2). 
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Studien använde sig av en semistrukturerad intervjuguide som skapades för att kunna besvara 

syftet (Se bilaga, 3). Innan datainsamlingen påbörjades, testades intervjuguiden vid två tillfällen 

vilket gav utrymme för feedback och möjlighet till revidering av intervjuguiden. Inga frågor 

ändrades efter dessa två testtillfällen, däremot fick forskningsledarna bättre koll på hur frågorna 

skulle ställas och på vilket sätt. Intervjuguiden bestod inledningsvis av fyra bakgrundsfrågor som 

berörde var de arbetar, hur länge de varit verksamma och vilken utbildning och kunskap de har om 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Vidare bestod bakgrundsfrågorna av vilken 

arbetsmodell de arbetar efter och hur ett första möte med en våldsutsatt kvinna går till, med 

följdfrågor till detta. De resterande tre frågorna med följdfrågor handlade om upplevda svårigheter 

med arbetet, hur arbetet kan verka brottspreventivt och vilka möjligheter och begränsningar de har 

på arbetsplatsen för vidare kunskap och utbildning kring våld i nära relation. Avslutningsvis ställdes 

frågan om deltagarna hade någonting att tillägga. Eftersom att frågorna i intervjuguiden, förutom 

bakgrundsfrågorna, baserades på tidigare forskning och har testats i förväg så har trovärdigheten 

och giltigheten ökat. Utöver detta använde sig studien av anteckningar under intervjuerna och 

inspelningsapparatur i form av två mobiltelefoner vid inspelning av intervjuerna för att i sin tur 

kunna transkribera intervjuerna.

Procedur

Efter att ha fått kontakt med rätt enhet på varje instans skedde mailkontakt gällande vilka tider och 

dagar som passade deltagarna bäst att delta. Informationsbrevet skickades ut på nytt till deltagarna 

som bekräftade att de ville delta för att säkerställa att de tagit del av informationsbrevet eftersom 

det första mailet till instanserna vidarebefordrades till deltagarna. Samtliga sex intervjuer 

genomfördes under v.50-51. Intervjuerna med socialtjänsten och polisen genomfördes på deras 

arbetsplats i bland annat ett grupprum, fikarum och på deras kontor, vilket bestod av en tyst miljö. 

Inga avbrott eller störningar skedde vid intervjuerna förutom vid ett tillfälle då en av deltagarnas 

arbetstelefon började ringa i form av vibrationer. 

Intervjuerna inleddes med att gå igenom informationsbrevet för att säkerställa och få bekräftat 

att deltagarna läst igenom brevet och sedan delades en samtyckesblankett ut som deltagarna fick 

skriva under. Efter att deltagarna gjort detta ställdes de fyra bakgrundsfrågorna i intervjuguiden. 

Därefter ställdes de tre övergripande frågorna med följdfrågor. Med hjälp av förförståelse kring 

ämnet som undersöks kunde forskningsledarna vara flexibla kring följdfrågorna. Däremot 

åsidosattes förförståelsen under själva intervjun genom att forskningsledarna inte verkade ledande 

utan endast lyssnade till vad deltagarna hade att berätta. Under varje intervju deltog båda 
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forskningsledarna bakom studien i form av att den ena intervjuade medan den andra antecknade. 

Detta informerades till deltagarna innan påbörjande av intervjun. Vid slutet av intervjun frågade 

personen som intervjuade den som antecknade om denne hade någonting att tillägga, därefter 

avslutades intervjuerna. De sex intervjuerna delades upp, vilket innebär att båda forskningsledarna 

höll i tre intervjuer var. Intervjuerna pågick i snitt 35 minuter (från 19 minuter upp till 59 minuter). 

Efter varje intervju påbörjades en transkribering, det vill säga att de avlyssnades och 

dokumenterades i skrift ordagrant, som tog mellan tre till fyra timmar att genomföra för varje 

intervju. När samtliga intervjuer var klara och transkriberade påbörjades analysen av materialet.

Etik

Studien grundar sig i de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska få 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt vilka rättigheter de har som deltagare. 

Deltagarna ska även få information om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när 

som helst utan ifrågasättningar från forskningsledarna (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare i 

studien har innan intervjuerna fått ta del av ett informationsbrev med väsentlig information kring 

studiens syfte, rättigheter, tillvägagångssätt samt kontaktuppgifter till forskningsledarna och 

handledaren bakom studien. Samtyckeskravet innebär att forskningsledarna ska få ett samtycke från 

deltagarna i studien där de godkänner sin medverkan i studien (ibid.). Efter att deltagarna fick ta del 

av informationsbrevet, överlämnades en samtyckesblankett till deltagarna innan intervjuerna 

skedde. Deltagarna fick skriftligt skriva under samtycket med namnteckning, namnförtydligande, 

ort och datum. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in från deltagarna, det 

vill säga personuppgifter, inspelningar, transkriberingar och eventuella anteckningar, ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och att obehöriga inte ska få kunna ta del av materialet (ibid.). 

Under analysen gång, kodades deltagarnas svar om vilket innebär att deras svar inte går att urskilja 

och koppla till en specifik deltagare. Inspelade intervjuer, transkriberingar och anteckningar har 

förvarats på sådant sätt att inga obehöriga har kunnat ta del av materialet. Forskningsledarna bakom 

studien har bevarat allt material på lösenordsskyddade datorer som endast de själva har tillgång till. 

Nyttjandekravet innebär att samtliga insamlade uppgifter vad gäller både personuppgifter och 

resultat av datamaterialet endast får användas för studiens syfte och ingenting annat. Det innebär 

även att uppgifter inte får lånas ut till andra forskare eller för kommersiellt bruk (ibid.). Materialet 

som består av inspelningar, transkriberingar och anteckningar kommer endast att användas under 
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studiens gång. Det för att materialet inte ska bli åtkomligt för andra och för att säkerställa att 

materialet endast användas för studiens syfte.

Utöver att studien grundar sig i de fyra forskningsetiska principerna har även andra aspekter 

beaktas för att kunna bedriva god kvalitativ forskning. Exempelvis bör en forskningsledare vara 

medveten om sitt förhållningssätt och hur det kan påverka studiens gång och dess resultat. Det 

innebär att det kan ha en inverkan på hur forskningsledaren ser och tolkar stimuli under en intervju 

men även hur deltagarna uppfattar forskningsledaren (Yin, 2013). Forskningsledarna bakom studien 

har haft detta i åtanke genom att bibehålla en neutral inställning för att i sin tur inte ha möjlighet att 

kunna påverka hur deltagarna väljer att svara på frågorna under intervjun. Förkunskaperna om 

studiens ämne har även lämnats åt sidan för att kunna behålla en objektiv syn och på så sätt lämnat 

utrymme för deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter. Detta genom att forskningsledaren är 

lyhörd till deltagarnas svar utan att invända eller ifrågasätta svaren.

Val av analysmetod

Datamaterialet analyserades med hjälp av en latent innehållsanalys, vilket innebär att man 

analyserar genom att hitta underliggande meningar och “läser mellan raderna” (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen grundar sig på en induktiv ansats då det inte finns förutbestämda teman 

som styr analysens innehåll, det vill säga att övergripande teman skapas under analysens gång och 

färdigställs när analysen är klar (Yin, 2013). Analysen påbörjas genom flera grundliga läsningar av 

den transkriberade datan. Därefter identifieras meningsbärande enheter som kan vara ord, meningar 

och fraser från de transkriberade intervjuerna och som på något sätt besvarar syftet (se tabell 1). De 

meningsbärande enheterna kondenseras och kodas om, vilket innebär att de förkortas och namnges 

för att summera de meningsbärande enheterna och tillåta dem att begripas på ett nyanserat sätt 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har en meningsbärande enhet identifierats, 

kondenserats och kodats om på följande sätt:

Tabell 1

Exempel på meningsbärande enhet som kondenseras och kodas om
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I detta skede hade vi demonterat materialet, det vill säga att vi hade brutit ner det till delar och 

kodat om det. Delarna som har brutits ner har vi sedan remonterat, vilket innebär att vi har byggt 

ihop dem igen för att de ska ingå i nya grupper (Yin, 2013). Koderna vars innehåll har 

gemensamma nämnare grupperades in under en sub-kategori. Sub-kategorierna parades i sin tur 

ihop under olika kategorier. Därefter grupperades kategorierna ihop till övergripande teman 

(Graneheim & Lundman, 2004). Teman kan beskrivas som ett sammanhang av koncentrerade 

meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier (se tabell 2). Teman är emellertid 

övergripande och kan tolkas som uttryck för den underliggande innebörden av texten. Den 

färdigställda innehållsanalysen kunde sedan användas för att dra övergripande slutsatser i studien 

(Yin, 2013).

Resultat & analys

Totalt bildades 2 teman, 4 kategorier och 12 sub-kategorier. Tema ett, faktorer som kan påverka, 

innehåller kategorier, dilemman i arbetet som består av tre sub-kategorier (börda på arbetsplatsen, 

kunskapsbrist och frustration) och utgångspunkter som underlättar som innehåller två sub-

kategorier (befintlig kompetens och stöttning på arbetsplatsen). Tema 2, tillvägagångssätt, 

innehåller kategorierna, att bygga upp ett förtroende som består av fyra sub-kategorier (skapa band, 

vara lyhörd, tålamod och tillit), och förutsättningar för vidare arbete som således också består av 

fyra sub-kategorier (att ge information, förståelse, att stärka kvinnan och arbeta utanför ramarna). 

Den teoretiska utgångspunkten kring Lipskys teori om gatubyråkrati samt normaliserings- och 

uppbrottsprocessen har fungerat som verktyg för framställning av resultat och analys. Även 

SARA:SV modellen kring sårbarhetsfaktorerna har kommit att användas för analys av resultatet. 

Det i sin tur för att kunna begripa och koppla samman ett resultat som stödjer och besvarar studiens 

syfte.
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Tabell 2

De 12 sub-kategorierna har bildat 4 kategorier och sedan sammanställts under två teman

Tema 1. Faktorer som kan påverka

Tema 1 handlar om deltagarnas övergripande upplevelser och erfarenheter kring vad det är som 

både försvårar och underlättar arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det kan innefatta både 

kringliggande faktorer som exempelvis resursbrist eller stöttning på arbetsplatsen men även faktorer 

som rör det direkta mötet med våldsutsatta kvinnor. Under detta tema presenteras kategorierna 

dilemman i arbetet och utgångspunkter som underlättar.

Dilemman i arbetet. Deltagarna beskriver olika dilemman i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Kategorin innehåller och beskriver följande sub-kategorier: börda på arbetsplatsen, 

kunskapsbrist och frustration. Samtliga deltagarna upplever faktorer som exempelvis personalbrist 

på arbetsplatsen som besvärligt vid arbete med våldsutsatta kvinnor, det vill säga att det blir en 

börda på arbetsplatsen. Deltagarna upplever exempelvis att personalbristen är en sådan börda som 

både belastar befintlig personal och påverkar kvinnorna som söker hjälp, då handläggning av 
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ärenden fördröjs. Om handläggning och stödinsatser dröjer kan det påverka huruvida den 

våldsutsatta kvinnan vill fullfölja sin medverkan i processen att stötta och skydda henne från våldet:

 

[...] 14 utredare och jag. Och nu är det fyra som har slutat, [---] och dom har ju inte ersatts med ny 
personal kan man säga [---] det har ju lett till att vi inte hinner med dom ärenden som kommer in 
så att man får lägga dom på hög. (Deltagare 5)

 

Det som deltagare 5 beskriver ovan kan kopplas till Lipskys gatubyråkrati då de som arbetar med 

att hjälpa våldsutsatta upplever brister i resurser, vilket i sin tur kan skapa svårigheter på 

arbetsplatsen. Ärenden blir liggandes, vilket fördröjer hjälpen för de våldsutsatta kvinnorna 

samtidigt som arbetet blir mer omfattande och belastande för de som arbetar. När ärenden blir 

liggandes kan sannolikheten för att en våldsutsatt kvinna ska ta tillbaka sin anmälan och inte vilja 

medverka i rättsprocessen öka. Det kan förklaras av normaliseringsprocessen som menar att en 

våldsutsatt kvinna kan ha känslomässiga bindningar till den våldsutövande mannen. Dessa 

bindningar kan, i kombination med det faktum att den våldsutsatta kvinnan kan ha förlorat sin 

förmåga att fatta rationella beslut, ta överhand om stödinsatserna dröjer vilket kan få henne att 

ångra sin anmälan eller ta tillbaka uppgifter som hon har lämnat tidigare. Det råder även en del 

kunskapsbrist då majoriteten av deltagarna upplever att utbildning generellt är åsidosatt eller saknas 

helt. I vissa fall har deltagarna erfarenheter av att de erbjuds utbildning i form av enstaka kurser och 

föreläsningar. Däremot är det ofta samma saker som de får lyssna till och det saknas mer nyanserad 

utbildning. Deltagarna beskriver att på grund av det, är de mestadels självlärda kring våld i nära 

relation genom de erfarenheter de har av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Deltagarna menar att 

utbildning kan vara nödvändigt för det fortsatta arbetet med våldsutsatta kvinnor:

 

Jag har inte fått någon utbildning överhuvudtaget om våld i nära relation, vilket jag skulle vilja ha 
[---] jag önskar [...] eftersom det är så pass utsatta människor i samhället, så behövs det mer, för 
att göra ett säkert arbete. (Deltagare 1)

   

Vidare tycks frustration uppstå hos samtliga deltagare när de upplever att något är svårt vid arbetet 

med våldsutsatta kvinnor. Frustration uppstår bland annat hos deltagarna kring den långdragna 

processen för en våldsutsatta kvinna att lämna, det vill säga att hon ofta inte vågar ta steget. Detta 

har anknytning till bland annat normaliseringsprocessen som kan förklara varför det är svårt för en 

våldsutsatt kvinna att lämna relationen. Det kan även kopplas till uppbrottsprocessen som menar att 

det är komplicerat och tidskrävande för en våldsutsatt kvinna att lämna sin man, vilket kan förklara 
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den långdragna processen i arbetet. Frustration uppstår även då de som arbetar många gånger 

känner att de vill ingripa men att det kan finnas begränsningar som inte tillåter ett ingripande. Det i 

sin tur kan kopplas till Lipskys teori som menar att arbetet för personer inom socialtjänst och polis 

kan försvåras på grund av begränsade befogenheter. En av deltagarna beskriver det på följande sätt:

 

[...] men jag önskar att jag hade mer befogenhet att göra mer för de här kvinnorna
som inte vågar ta de här steget men som är väldigt, väldigt utsatta [...] det blir ett
moment 22. Jag kan inte göra någonting mer, fast det finns någonting att göra.
(Deltagare 1)

 

I ovan citat upplevs deltagare 1 känna sig låst i arbetet på grund av de begränsningar som finns. 

Deltagarens uppgift är att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära relation men begränsas i arbetet 

på grund av de inramade befogenheterna, vilket skapar frustration. Det kan kopplas till Lipskys 

teori som menar att begränsningar som finns vad gäller befogenheter i arbetet istället kan verka 

kontraproduktiva för den som arbetar. Deltagarna upplever även frustration som en svårighet i att 

försöka motivera den våldsutsatta kvinnan att lämna mannen. Det kan i sin tur kopplas till 

normaliseringsprocessen, eftersom att den våldsutsatta kvinnan som söker hjälp kan vid tillfället 

befinna sig under en pågående uppbrottsprocess. Det kan även kopplas till SARA:SV som menar att 

en våldsutsatt kvinna kan känna extrem rädsla. Den extrema rädslan för mannens våld kan således 

ha gjort att hon har förlorat sin förmåga att fatta rationella beslut vilket gör henne svårmotiverad.  

Utgångspunkter som underlättar. Under denna kategori beskriver deltagarna sina 

erfarenheter av faktorer som underlättar vid arbete med våldsutsatta kvinnor, exempelvis stöttning 

från kollegor och chefer. Det innefattar även kunskaper och erfarenheter vilka deltagarna bär med 

sig sedan innan som kan underlätta för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Denna kategori innehåller 

och beskriver följande sub-kategorier: befintlig kompetens och stöttning på arbetsplatsen. Vid 

intervjuerna framkom det att deltagarna besitter någon form av befintlig kompetens sedan tidigare 

och att det upplevs underlätta arbetet med våldsutsatta kvinnor till viss del. En del av deltagarna 

beskriver att de fått erhålla utbildning kring olika bedömningsinstrument som är relevanta för arbete 

med våldsutsatta kvinnor. Vidare beskriver deltagarna att det anordnas samråd, möten och 

professionell handledning på arbetsplatsen. Dessa tillfällen öppnar upp för dialog och diskussion 

kring aktuella frågor, vilket i sin tur kan inge ny kunskap och nya infallsvinklar för de som arbetar. 

Även kurser och seminarier erbjuds utifrån aktuella frågor samt kunskaper om hur våldet påverkar 

den våldsutsatta. Avslutningsvis för tema 1 framkom det att samtliga deltagare upplever att stöttning 

på arbetsplatsen, både från chefer och kollegor, är betydande för hur arbetet med våldsutsatta 
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kvinnor ska fungera i praktiken. Vidare är stöttning på arbetsplatsen väsentligt för det egna 

välmåendet hos den som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Dels på grund av att de som arbetar får 

ta del av många traumatiska händelser och berättelser som de våldsutsatta kvinnorna delar med sig 

av. Stöttning kan även underlätta när arbetet blir belastande som en följd av både tids- och 

personalbrist:

 

Det vi möter här är ju våld hela tiden och hela dagarna och, människor berättar om väldigt svåra 
saker [...] möjlighet till handledning och få rolla av sig med kollegor. För sånt är jätte jätte jätte 
viktigt. [---] Det är ofrånkomligt att svåra berättelser och svåra ärenden och våldet inte skulle 
påverka oss, för det gör det. [---] sekundär traumatisering [...] vi möter ju människor som är 
traumatiserade. (Deltagare 3)

 

I citatet ovan tycks deltagare 3 uppleva att stöttning på arbetsplatsen i form av att kunna samtala 

med kollegor, är viktigt för att kunna bedriva ett bra arbete med våldsutsatta kvinnor samt för det 

egna välmåendet. Det kan kopplas till Lipskys teori som menar att stöttningen på arbetsplatsen kan 

väga upp för andra begränsningar som kan finnas. Deltagarna beskriver även att stöd och 

handledning på arbetsplatsen ger möjlighet för de som arbetar att bibehålla kvaliteten i arbetet. Det 

kan i sin tur generera positiva utfall och en ökad motivation till att hjälpa kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation.

 Under tema 1 har det således framkommit att deltagarna kan uppleva svårigheter vad avser 

mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Det innefattar bland annat svårigheter i att 

motivera våldsutsatta kvinnor till att våga ta steget och lämna sina relationer, vilket har anknytning 

till kvinnornas sårbarheter. Deltagarna upplever även att det råder bristande resurser på 

arbetsplatsen vilket försvårar arbetet med våldsutsatta kvinnor ytterligare. Däremot upplever 

samtliga deltagare att det finns god stöttning på arbetsplatsen, både från kollegor och verksamheten 

i sig, vilket i sin tur kan verka underlättande för arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

Tema 2. Tillvägagångssätt

Tema 2 innefattar upplevelser och erfarenheter kring tänkbara tillvägagångssätt som kan vara av 

vikt vid arbete med våldsutsatta kvinnor. Temat utgör tillvägagångssätt som samtliga deltagare 

upplever är betydande för att kunna stärka våldsutsatta kvinnor och för att i sin tur motarbeta 

reviktimisering. Under detta tema presenteras kategorierna, att bygga upp ett förtroende och 

förutsättningar för vidare arbete.
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Att bygga upp ett förtroende. Under intervjuerna framkom det att samtliga deltagare 

värderar förtroendet som en väsentlig del i arbetet med våldsutsatta kvinnor som söker sig till polis 

eller socialtjänst. Deltagarna upplever att förtroendet i sig är grundläggande för ett bra skyddsarbete 

med våldsutsatta kvinnor och således för en minskad reviktimisering. Begreppet förtroende 

innefattar således olika delar vilka utgör sub-kategorierna under denna kategori. Följande sub-

kategorier beskrivs: skapa band, vara lyhörd, tålamod och tillit. Att skapa band med en våldsutsatt 

kvinna som söker hjälp är något som samtliga deltagare menar är grundläggande för att kunna ge ett 

fortsatt stöd. Således innefattar det att ett första bemötande med en våldsutsatt kvinna kan påverka 

den möjligheten. Deltagarna beskriver att om ett första bemötande fungerar väl så ökar 

sannolikheten för att ett fortsatt stöd ska kunna ges. Därav är det viktigt att de som arbetar med att 

skydda våldsutsatta kvinnor först och främst, ser till att det känns tryggt för kvinnorna att träffas 

och prata om det som är jobbigt:

 

[...] att man kan landa ner mycket bättre resultat om man har ett bra första möte [...] de är ju 
kanske det viktigaste. För att få till någon, något ärende överhuvudtaget som ska leda till någon 
dom eller leda in i rätten. Då måste man ha ett bra första möte [...] de är sargade många av dem. 
De har ingen bra kontakt med myndigheter sen förut [...] desto mer viktigt att landa ner i första 
mötet. (Deltagare 4)

 

I ovan citat beskriver deltagare 4 hur ett bra bemötande är väsentligt för att det stöttande arbetet ska 

nå framgång och i sin tur minska reviktimisering. Det kan ha anknytning till SARA:SV som menar 

att många våldsutsatta kvinnor kan sakna socialt stöd från sin omgivning. Det i sin tur kan innebära 

att stödet från polisen och socialtjänsten är det enda stöd som våldsutsatta kvinnor får, vilket 

betonar vikten av skapa band. Att vara lyhörd är ytterligare en del av att bygga en relation med 

våldsutsatta kvinnor som söker hjälp, vilket samtliga deltagare i studien betonade vikten av. 

Deltagarna beskriver att det handlar om att ta till sig och lyssna på informationen och de berättelser 

som de våldsutsatta kvinnorna delar med sig av, om sin utsatthet, “[...] det är avgörande så för att 

man ska ähm, komma vidare och prata om det som man kanske behöver prata om [...] känner att 

man blir lyssnad till” (deltagare 3). En förutsättning för att kunna bygga en god relation är enligt 

samtliga deltagare att ha tålamod. Det kan innebära att invänta rätt ögonblick för den professionella 

att kliva in, vidta åtgärder och således ifrågasätta den våldsutsatta kvinnan:
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[...] Ja måste… i ett slagsmål, eller i en fight sådär va så måste man alltid hitta rätt ögonblick och 
lucka för att träffa den andra va, o det är exakt samma sak i ett samtal egentligen… [---] det är 
liksom ögonblicksituationer i ett samtal för att få fram det man vill ha [...]. (Deltagare 6)

I citatet ovan beskriver deltagare 6 hur hen behöver invänta rätt tillfälle för att agera vid möte med 

en våldsutsatt kvinna. Det kan kopplas till Lipskys teori som menar att personer som arbetar inom 

polis och socialtjänst kan behöva ha förmågan att arbeta flexibelt beroende på vilken situation de 

möter. I detta fall kan våldsutsatta kvinnor ha olika behov av stöttning och fungera på olika sätt vid 

möte med myndighetspersoner, vilket i sig kan kräva olika strategier för ingripande. Vissa av 

deltagarna har erfarenhet av att en del våldsutsatta kvinnor som söker hjälp hos socialtjänsten eller 

polisen, inte alltid upplevs vara mogna för att öppna upp sig eller överhuvudtaget medverka i 

rättsprocess. Här betonar deltagarna vikten av att behålla tålamodet då den våldsutsatta kvinnan kan 

våga berätta först efter en viss tid. Det kan kopplas med normaliseringsprocessen genom att en 

våldsutsatt kvinna med tiden normaliserat sin utsatthet för våld och därför kan välja att ta tillbaka 

sin anmälan. Vidare beskrivs tillit som en väsentlig del för att bygga upp ett förtroende, att arbeta 

för att den våldsutsatta kvinnan ska känna mer tillit och i sin tur våga öppna upp och berätta om vad 

hon har varit med om. Ibland kan det krävas flera möten med den våldsutsatta kvinnan för att få 

henne att känna mer tillit:

Jo, men det bli en process för henne att öppna upp sig för en myndighetsperson [...]
jag kan ju bara föreställa mig hur den är och det är väl liksom att man bygger upp som
nån sorts förtroende till, till mig som myndighetsperson. Och det kan ta allt ifrån en
månad till ett halvår. (Deltagare 2)

I citatet ovan beskriver deltagare 2 hur det i många fall kan vara en process för en våldsutsatt 

kvinna att känna tillit för personer som arbetar för att skydda henne. Det kan bero på att den 

våldsutsatta kvinnan innehar dåliga erfarenheter av kontakt med myndighetspersoner sedan tidigare. 

Dessutom kan det kopplas till SARA:SV som menar att en kvinna kan känna extrem rädsla till följd 

av att ha blivit utsatt för våld i nära relation. Det kan i sin tur innebära att hon inte vågar berätta om 

sin utsatthet till en början, utan först behöver känna tillit till polisen eller socialtjänsten som ska 

hjälpa henne.

Förutsättningar för vidare arbete. Deltagarna beskriver sina erfarenheter kring 

förutsättningar för ett bättre arbete med våldsutsatta kvinnor, som på olika vis kan verka för att 

minska reviktimisering. Förutsättningarna handlar bland annat om att kunna ge tydlig information 

VÅLD I NÄRA RELATION  22



till de våldsutsatta kvinnorna, att stärka kvinnorna samt att kunna arbeta utanför ramarna vid behov. 

Denna kategori innehåller och beskriver följande sub-kategorier: att ge information, förståelse, att 

stärka kvinnan och arbeta utanför ramarna. Deltagarna beskriver att ge information är en väsentlig 

aspekt vid arbete med våldsutsatta kvinnor. Att ge relevant och viktig information är något som en 

del deltagare upplever som svårt i vissa fall, men samtliga är överens om att det ofta kan vara 

avgörande för hur stödet fungerar i praktiken. Deltagarna upplever även att många våldsutsatta 

kvinnor som har varit i kontakt med myndigheter sedan tidigare, inte har fått adekvat information 

kring hur rättsprocessen fungerar. Det kan leda till att de våldsutsatta kvinnorna drar sig ur och tar 

tillbaka sin anmälan när de inser vad det faktiskt innebär. Att ge information kan innefatta allt ifrån 

hur de professionella presenterar sig själva, hur de ser på våldet och hur processen för att stötta och 

skydda den våldsutsatta kvinnan går till:

 

Försöka förklara vad det innebär, för det är inte alla som förstår liksom, vad det är man har satt 
igång när man anmäler någonting heller. [...] man förklarar kanske en del av rättsprocessen ehm, 
och hur förhöret ska gå till och vilka rättigheter man har som drabbad, så. Det brukar börja så för 
att liksom kanske få någon slags kontakt [...] att de känner att de får någon slags trygghet. 
(Deltagare 4)

I citatet ovan beskriver deltagare 4 varför det kan vara viktigt att ge adekvat information till en 

våldsutsatt kvinna som söker hjälp. Det kan kopplas till SARA:SV som menar att våldsutsatta 

kvinnor kan ha dålig tillgång till social och professionell hjälp. Det vill säga att de kan sakna 

vetskap om hur rättsprocesser fungerar, vilka rättigheter de besitter samt vilka möjligheter till stöd 

som finns. Under intervjuerna uttrycker samtliga deltagare någon form av förståelse. Förståelse för 

hur våldsutsatta kvinnor kan hamna i våldsamma relationer, varför det kan vara tidskrävande att 

lämna en våldsutövande man samt hur våldet kan påverka en våldsutsatt kvinnan. En del deltagare 

uttrycker djupare förståelse för den komplexa och långdragna process som uppstår när våldsutsatta 

kvinnor ska ta steget att lämna relationen: 

 

Därför vet vi, att det är vanligt att man går tillbaka och då kanske vi har pratat om det här med att 
man gör så, [...] och att det är komplexa saker det handlar om liksom, och att det är svårt att gå 
[...] deras reaktioner är normala, det vet vi. (Deltagare 3)

 

Förståelsen som deltagare 3 uttrycker ovan kan således grunda sig i SARA:SV som menar att 

personliga problem, exempelvis ekonomiska begränsningar, kan vara en förklaring till varför det är 
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tidskrävande för en våldsutsatt kvinna att lämna relationen. Fenomenet kan även förklaras av 

normaliseringsprocessen då det talar om känslomässiga bindningar samt avsaknad av det egna 

livsutrymmet som en följd av mannens kontroll. Vidare menar deltagarna att personer som arbetar 

med våldsutsatta kvinnor bör ha förståelse för vilka överväganden många kvinnor måste göra innan 

de vågar ta steget att lämna. Deltagarna upplever att de kvinnor som väljer att stanna ofta har en 

rädsla för att våldet ska eskalera, vilket kan kopplas till SARA:SV i det fall då många våldsutsatta 

kvinnor upplever extrem rädsla. Därför är det viktigt att fortsätta ha kontakt och följa upp den 

våldsutsatta kvinnan, även om hon skulle lämna, eftersom våldet och hoten tenderar att öka efter ett 

uppbrott. Således är det viktigt att ha kunskaper och förståelse kring normaliseringsprocessen, 

uppbrottsprocessen samt sårbarhetsfaktorerna. Det för att de som arbetar inte lättvindigt ska avfärda 

henne eller tappa hoppet om hon väljer att exempelvis återvända till sin våldsutövande man. Vidare 

beskriver deltagarna hur de går tillväga i arbetet för att stärka en våldsutsatt kvinna. Deltagarna 

förklarar att det varken finns någon särskild utbildning eller tydlig strategi för att stärka en 

våldsutsatt kvinna, utan att det dels hänger på henne själv men även på de som arbetar. Således 

arbetar deltagarna på skilda sätt för att stärka den våldsutsatta kvinnan, vilket kan innebära allt ifrån 

att använda sig av samtalsterapi till att arbeta djupare med den våldsutsatta kvinnans 

självuppfattning:

[...] så försöker jag att få kvinnan att förstå, den situationen hon utsätter sig för hela tiden inte är 
så klok [...] eller bra. [---] jag försöker få de att komma där att så fort en man säger fula saker [...] 
vad finns det då för anledning av att vara med en partner [---] men jag skuldbelägger dom inte. 
(Deltagare 6)

 

Deltagare 6 beskriver i citatet ovan hur hen arbetar för att få den våldsutsatta kvinna att komma till 

insikt kring sin levnadssituation. I detta fall kan deltagaren ha behövt ta avsteg från eventuella 

riktlinjer genom att använda ett mer uppriktigt och rakt tillvägagångssätt för att få den våldsutsatta 

kvinnan att komma underfund kring situationens allvarlighetsgrad. Detta kan kopplas till Lipskys 

teori som menar att avsteg kan ske när en person som arbetar befinner sig i en obevakad miljö. Den 

obevakade miljön ger möjlighet för den som arbetar att använda sitt fria handlingsutrymme, genom 

att hen samtalar med den våldsutsatta kvinnan på ett sätt som i övrigt kan anses vara olämpligt. 

Generellt råder det avsaknad av utbildning och strategi kring hur de som arbetar ska stärka 

våldsutsatta kvinnor. Däremot har det framkommit under intervjuerna att de som har längre 

erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor, själva skapat egna strategier och tillvägagångssätt för 

att bättre stärka en våldsutsatt kvinna. Avslutningsvis innefattar tema 2 att arbeta utanför ramarna, 
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det vill säga att ta avsteg från eventuella riktlinjer. Det är något som samtliga deltagare mer eller 

mindre gör vid arbete med våldsutsatta kvinnor. Oftast sker avsteg på grund av tidsbrist eller i andra 

fall på grund av brist på resurser, vilket kan återkopplas till Lipskys teori. Det kan även handla om 

att en del situationer blir akuta eller plötsligt förändras vilket kräver att den som arbetar agerar 

därefter. Detta framkommer specifikt under denna sub-kategori som handlar just om avstegen som 

sker i arbetet med våldsutsatta kvinnor:

 

Asså jag tänker att det alltid sker avsteg [...] rutiner och riktlinjer är ju till för att följas men dom 
går ju inte att applicera på alla, eller på alla situationer, och då måste man ju liksom… jag brukar 
säga såhär att man måste kunna tänka utanför boxen. (Deltagare 2)

 

I citatet ovan betonar deltagare 2 vikten av kunna arbeta utanför ramarna för att ge ett fortsatt stöd, 

vilket således har anknytning till Lipskys teori som beskriver hur personer som arbetar inom 

offentliga sektorn kan behöva göra avsteg när situationen kräver det. Deltagare 2 uttrycker även att 

avsteg från arbetet i vissa fall är nödvändiga för att kunna hantera fall som rör kvinnor som utsatts 

för våld i nära relation. Hen menar således att alla riktlinjer och arbetsmodeller inte är anpassade för 

att fungera i alla lägen eller för alla personer, vilket även beskrivs som ett faktum i Lipskys teori.

 Under tema 2 har deltagarna redogjort för vad de upplever är viktigt och som kan främja 

arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Det centrala som har framkommit innefattar 

bland annat vikten av att bygga upp ett förtroende med våldsutsatta kvinnor som söker hjälp hos 

polis eller socialtjänst. Samtliga deltagare har beskrivit att bland annat tillit, lyhördhet, tålamod och 

förståelse är väsentliga delar för att kunna bygga upp ett förtroende som i sin tur kan leda till att de 

våldsutsatta kvinnorna vågar upprätta en anmälan och medverka i rätts- och skyddsprocessen. 

Vidare har deltagarna betonat vikten av att vara informativ gentemot våldsutsatta kvinnor samt att 

kunna arbeta utanför ramarna när situationen kräver. Således är dessa aspekter viktiga vid arbetet 

med våldsutsatta kvinnor för att kunna stärka dem vilket i sin tur kan minska sannolikheten för att 

de reviktimiseras.

Diskussion 

Studiens syfte var att utforska upplevelser och erfarenheter hos personer som arbetar inom polisen 

och socialtjänsten vad avser de möten de har med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 

Vidare syftade studien till att utforska vilka kunskaper som finns kring kvinnornas 

sårbarhetsfaktorer och hur polisen och socialtjänsten arbetar för att stärka kvinnorna genom ett 

fortsatt stöd och minska sannolikheten för reviktimisering. Deltagarna upplever generellt att det 
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finns brister på arbetsplatsen som försvårar arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relation. 

Det innefattar både brister i resurser och otydliga strategier för hur de ska arbeta brottspreventivt. 

Deltagarna besitter goda teoretiska kunskaper kring våld i nära relation, däremot besitter de olika 

mycket kunskaper kring våldsutsatta kvinnors sårbarheter, normaliseringsprocess och 

uppbrottsprocess. En del av deltagarna upplevde dessutom att de var självlärda kring våld i nära 

relation genom sina arbetserfarenheter. 

 För att kunna arbeta brottspreventivt upplever deltagarna att förståelse för den våldsutsatta 

kvinnans situation och ett bra bemötande är grundläggande. Det som framkommer under tema 1, 

faktorer som kan påverka, är dels bristande resurser och svårigheter att stärka våldsutsatta kvinnor. 

Däremot framkommer det även att stöttning på arbetsplatsen kan underlätta de svårigheter som kan 

uppstå i möte med våldsutsatta kvinnor. Tema 2, tillvägagångssätt, innefattar resultatet som visar att  

information är viktigt för att våldsutsatta kvinnor ska medverka i rättsprocessen, vilket i sin tur kan 

främja det brottspreventiva arbetet. Det framkommer även att avsteg från arbetets riktlinjer kan vara 

nödvändiga vid arbete med våldsutsatta kvinnor. Det för att vissa situationer kräver det samt att 

strategier och riktlinjer inte alltid går att följa, då de våldsutsatta kvinnornas behov av hjälp och stöd 

skiljer sig. Resultatet visade även att deltagarna har de teoretiska kunskaper kring våld i nära 

relation men att fortbildning inom ämnet behövs för att främja de brottspreventiva arbetet. Det 

eftersom att det saknas tydliga styrdokument kring hur kunskaperna ska tillämpas i det praktiska 

arbetet. 

Resultatdiskussion

Kategorin dilemman i arbetet, som faller in under tema ett, faktorer som kan påverka, visar att 

resursbristen som råder på arbetsplatserna försvårar arbetet i form av att ärenden blir liggandes och 

att tiden inte alltid räcker till vid möten med våldsutsatta kvinnor. Det framkom även att arbetet med 

att motivera de våldsutsatta kvinnorna upplevs vara svårt då vissa kunskaper, om exempelvis 

uppbrottsprocessen, saknas. Det kan kopplas med tidigare forskning som visat att kunskapsbrist kan 

försvåra arbetet med våldsutsatta kvinnor (Jakobsson m.fl., 2013). Det går även att anknyta till 

Lipskys teori om gatubyråkrati som menar att bristande resurser kan försvåra ett arbete, vilket kan 

kopplas främst till sub-kategorin, börda på arbetsplatsen som indikerar på detta. Vidare framkom 

det i sub-kategorin, frustration, att deltagarna upplever svårigheter och känslor av frustration när 

arbetet med våldsutsatta kvinnor blir en långdragen process. Det styrks med tidigare forskning som 

visat att personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan känna frustration då kvinnorna upplevs 

pendla mellan att vilja ha hjälp och att avstå hjälp (Laisser m.fl., 2009). Trots att deltagarna har en 
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viss kunskap om normalisering- och uppbrottsprocessen så väcker det ändå frustration, då de känner 

sig handfallna i många situationer. Deltagarnas upplevelser stärks även med tidigare forskning som 

visat att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor saknar tillräckligt med kunskaper vilken kan leda 

till att det brottspreventiva arbetet försvåras (Danis, 2003). 

I det andra temat, tillvägagångssätt, framkom det generellt att bygga tillit är en annan 

svårighet, då samtliga deltagare upplever att de våldsutsatta kvinnorna kan ha svårt för att känna 

tillit. Främst beror det på tidigare dåliga erfarenheter från andra personer som arbetat med 

kvinnorna, men också på grund av kvinnornas generella rädsla. Att våldsutsatta kvinnor känner 

rädsla kan kopplas till normaliseringsprocessen. Resultaten som framkom under temat om faktorer 

som kan påverka och tillvägagångssätt, besvarar syftet som ämnade att utforska upplevda 

svårigheter som kan uppstå i mötet med att skydda våldsutsatta kvinnor. För att kunna besvara 

syftet kring vilka kunskaper de som arbetar har om sårbarhetsfaktorer och hur de arbetar för att 

stärka våldsutsatta kvinnor, ställdes följdfrågor kring vilka svårigheter deltagarna upplever finns. 

Det framkom under både tema ett, faktorer som kan påverka och tema två, tillvägagångssätt. Under 

tema ett framkom det att polisen och socialtjänsten innehar de teoretiska kunskaperna men inte 

relevanta styrdokument för att praktiskt tillämpa arbetet med att stärka våldsutsatta kvinnor. Det 

leder i sin tur till att deltagarna skapar egna tillvägagångssätt och ibland innefattar det att de 

behöver göra avsteg från arbetsmodeller och riktlinjer. Det kan kopplas till Lipskys teori, dels då 

man oftast arbetar enskilt med en våldsutsatt kvinna i en obevakad miljö vilket ger möjlighet till 

fritt handlingsutrymme. Det framkom under kategorin, förutsättning för vidare arbete, att förståelse 

är en viktig del i arbetet för att kunna stärka våldsutsatta kvinnor. Det handlar främst i form av 

kunskap om vad normaliseringsprocessen innebär och varför det är svårt för en våldsutsatt kvinna 

att lämna. Det kan kopplas samman med tidigare forskning som visat att kunskap om 

normaliseringsprocessen och våldets negativa inverkan, är viktigt för att de som arbetar ska kunna 

ge det stöd de våldsutsatta kvinnorna behöver (Tam m.fl., 2016; Umeda m.fl., 2017). Kategorin, att 

bygga upp ett förtroende, under tema två, tillvägagångssätt, illustrerar upplevelser av att ett bra 

första möte är viktigt för att kunna bygga en relation. Detta styrks med tidigare forskning som visat 

att bemötande är en avgörande del för huruvida en våldsutsatt kvinna väljer att medverka i 

rättsprocessen (Ekström, 2015). Under kategorin förklarar sub-kategorierna, skapa band, vara 

lyhörd och tålamod, hur förtroendet kan byggas upp för ett bättre arbete. Deltagarna upplever att 

dessa är betydande för att en våldsutsatt kvinna ska lita och känna förtroende för personen som 

arbetar med att hjälpa och skydda henne. Det kan återkopplas till att en våldsutsatt kvinna har 

genomgått en normaliseringsprocess då hon har blivit förminskad och nertryckt av mannen. Den 
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våldsutsatta kvinnan kan emellertid har svårt att lita på andra personer och tålamodet i sig blir 

viktigt för ett bättre arbete med våldsutsatta kvinnor. Det eftersom våldsutsatta kvinnor även 

behöver genomgå en uppbrottsprocess där hon bryter sig loss från mannen och våldet. Att ha 

tålamod, skapa tillit, och vara lyhörd var även faktorer i tidigare forskning visade sig vara 

avgörande för att kunna bygga en relation. Det i sin tur underlättar arbetet med att stärka 

våldsutsatta kvinnor (Umeda m.fl., 2017). Syftet med studien var även att utforska hur de som 

arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever att deras arbete kan fungera brottspreventivt. Resultatet 

som framkom under kategorin förutsättningar för vidare arbete som ingår under tema två, 

tillvägagångssätt, var att information är en viktigt aspekt för att arbetet ska verka brottspreventivt. 

Deltagarna beskrev att de skapar trygghet i form av att ge tydlig information kring rättsprocessen 

och de stödmöjligheter som finns eftersom det kan leda till att de våldsutsatta kvinnorna vill 

medverka i rättsprocessen. Det i sin tur kan således minska reviktimsering. Det kan kopplas 

samman med tidigare forskning som visat att, ge riklig information till våldsutsatta kvinnor kan 

främja det brottspreventiva arbetet, det vill säga, att de inte reviktimiseras (Bostock m.fl., 2009; 

Häggblom & Möller, 2007; Pratt-Eriksson m.fl., 2014). Det framkom även under denna kategori att 

ett lyckat brottspreventivt arbete baseras på att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor besitter en 

viss mängd kunskap och förståelse. De som arbetar menar att, genom att de lyssnar och visar 

förståelse kan det bidra till att förtroendet för de som arbetar ökar och även den våldsutsatta 

kvinnans självkänsla. Det i sin tur kan kopplas samman med hur de arbetar med att stärka en 

våldsutsatt kvinna, och hur det arbetet kan främja det brottspreventiva arbetet. Dessa resultat 

besvarar även den del i syftet kring hur de arbetar med att stärka en våldsutsatt kvinna. Det kan 

kopplas till tidigare forskning som menar att om en våldsutsatt kvinna har ett sämre psykiskt 

välmående ökar sannolikheten för att hon stannar i den destruktiva relationen (Anderson & 

Saunders, 2003; Barnett, 2001; Kim & Gray, 2008). Det övergripande resultatet som framkommit 

från både tema ett och tema två, och dess kategorier och sub-kategorier har besvarat syftet med 

studien. 

Teoretisk anknytning

Resultatet utifrån både tema ett och tema två i studien kan knytas till Lipskys teori om 

gatubyråkrati. Dels för att samtliga deltagare gör avsteg från sitt arbete med våldsutsatta kvinnor på 

ett eller annat sätt. Det vill säga att de frångår riktlinjer eller arbetsmodeller vid behov och när 

situationen kräver det, dock av olika orsaker. Lipskys teori menar att tids- och resursbrister kan vara 

orsaker till att avsteg från arbetet görs (Lipsky, 2010), vilket även framkom under kategori börda på 
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arbetsplatsen, som faller in under tema ett. Dessutom förekom upplevelser av en del oklarheter 

kring riktlinjer för hur arbetet med våldsutsatta kvinnor ska fortlöpa. Det bestod bland annat av 

hantering av sårbarheter samt strategier för hur ett arbete ska verka brottspreventivt. Det kan också 

vara en anledning till att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor behöver utnyttja det fria 

handlingsutrymmet för att komma vidare med det dagliga arbetet. Resultaten visade även att de som 

arbetar upplever att avsteg är nödvändigt då varje kvinna som söker hjälp besitter unika behov. 

Särskilt under kategori förutsättningar för vidare arbete, som faller in under tema två, där det talas 

om att stärka kvinnan. Detta kan kopplas samman till Lipskys teori som menar att alla enskilda fall 

skiljer sig och kräver således olika tillvägagångssätt (Lipsky, 2010). Deltagarna upplever att de vid 

arbete med våldsutsatta kvinnor måste ha förmågan att vara mångskiftande i sitt arbete för att kunna 

tillgodose behov för olika personer som behöver hjälp och stöttning, vilket även tidigare forskning 

styrker (Birdsall m.fl., 2017; Evans & Harris, 2004). Resultaten visade även på att majoriteten av 

deltagarna upplevde att diskretion var nödvändigt för ett mer effektivt arbete med våldsutsatta 

kvinnor, det vill säga finkänslighet, vilket även Lipskys teori förklarar. Diskretion kan även 

förklaras av deltagarnas upplevelser under kategorin att bygga upp ett förtroende. Det kan även 

kopplas samman med tidigare forskning som på liknande sätt förklarat att diskretion behövs för att 

främja arbetet med våldsutsatta kvinnor (Diemer m.fl., 2017). 

Metoddiskussion

Studiens styrkor innefattar bland annat den latenta innehållsanalysen. Den gav möjlighet för analys 

och tolkning för vad som var underliggande i det som deltagarna berättade. Meningens centrala 

innebörd bibehålls samtidigt som det kunde tydas på ett nyanserat sätt för att få en djupare 

förståelse. Intervjufrågorna som användes för datainsamlingen var baserade på tidigare forskning 

samt att intervjuguiden testades vid två tillfällen innan intervjuerna genomfördes. Detta ökade i sin 

tur tillförlitligheten för datainsamlingsmetoden samt trovärdigheten för de svar som gavs från 

samtliga deltagare. Deltagarna i studien besitter delvis olika befattningar inom enheter för våld i 

nära relation samt att de har olika lång arbetserfarenhet. Detta medför flera infallsvinklar kring 

arbete med våldsutsatta kvinnor. Oavsett befattning och erfarenhet har deltagarna i studien liknande 

upplevelser och erfarenheter vad gäller arbete med våldsutsatta kvinnor. Antalet deltagare kan 

emellertid anses vara en svaghet för studien då enbart sex personer medverkade och intervjuades. 

Däremot uppstod en mättnad då samtliga deltagare upplevde liknande svårigheter och brister i 

arbetet. En svaghet med studien är att få deltagare har medverkat, vilket i sin tur kan ha påverkat 

resultatet. Däremot har samtliga deltagare besvarat frågorna som ställdes under intervjuerna. Även 
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det faktum att majoriteten av den tidigare forskningen är internationell kan anses vara en svaghet 

för studien. Delvis på grund av att med för lite svensk forskning blir det svårt att anknyta till hur det  

fungerar i Sverige. Däremot har studiens resultat motsvarat förhållandena likt både internationell 

och nationell tidigare forskningen som presenteras.

Praktiska implikationer

De resultat som framkommer av studien visar på att det råder resursbrister på polisens och 

socialtjänstens arbetsplats som försvårar arbetet med våldsutsatta kvinnor. Deltagarna betonar att 

det bör finnas mer tillgång på arbetsplatsen, både i form av personal och tid samt fördelning av 

arbetsuppgifter, men även kring vidareutbildning inom arbetsplatsen som kan öka kompetensen. 

Vår studie kan således ge en överblick över förbättringsområden inom de valda instanserna som 

undersökts i studien. Resultaten kan bidra till att de svårigheter som upplevs hos polisen och 

socialtjänsten vad avser mötet med våldsutsatta kvinnor lyfts fram. Det kan initiera till förändringar 

som till exempel, bättre arbetsförhållanden och även bidra till bättre effekter vad avser arbetet med 

våldsutsatta kvinnor. Resultaten påvisar även att teoretisk kunskap bland deltagarna finns men att 

den inte alltid räcker. Det tyder på att polisen och socialtjänsten behöver nyare och mer relevant 

utbildning. Vår studie kan påvisa att vidareutbildning om exempelvis, normaliseringsprocessen, 

uppbrottsprocessen och hur dessa påverkar den våldsutsatta kvinnan i fråga behövs för de som 

arbetar. Vidare behövs det även tydligare styrdokument kring hur de teoretiska kunskaperna ska 

tillämpas i det praktiska arbetet. Det kan i sin tur skapa möjligheter för de som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor att förbättra arbetet med att stärka kvinnorna och således minska sannolikheten 

för reviktmisering. De resultat som framkommit i studien kan vara ett steg i rätt riktning för att 

kunna vidareutveckla de förbättringsområden som finns. Genom att ha påvisat de svårigheter som 

finns i arbetet med våldsutsatta kvinnor, kan studien inge mer förståelse och kunskap kring bristerna 

och de bakomliggande faktorerna. Det kan i sin tur öka kompetensen hos de som arbetar och även 

skapa bättre förutsättningar vad gäller skyddsarbetet med våldsutsatta kvinnor, vilket främjar det 

brottspreventiva arbetet. 

Framtida forskning

Studiens resultat visar att det råder en del brister vad avser arbetet med att stärka våldsutsatta 

kvinnor och minska reviktimisering. Däremot, på grund av få deltagare i studien, fanns det inte 

möjlighet att jämföra polisens och socialtjänstens arbete och vilka brister, kunskaper och effekter av 

skyddsåtgärder som skiljer instanserna åt. Därav föreslår denna studie att mer omfattande forskning 
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bör utföras i Sverige vad gäller polisens och socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld 

i nära relation. Ett förslag till framtida forskning kan vara att göra en studie som undersöker polisen 

och socialtjänsten med fler deltagare från respektive instans. Vidare kan de båda instanserna 

jämföras med varandra för att utforska om det finns skillnader mellan instanserna och i sådana fall 

hur de skiljer sig och vad det kan bero på. Förslag är att göra det med hjälp av en kvantitativ ansats 

genom enkäter som delas ut till en större skala. Det tillvägagångssättet skulle nå ut till fler personer 

som arbetar inom polis och socialtjänst och ge fler deltagare. I en kvantitativ studie kan variablerna 

jämföras i en analys och ställas mot varandra för att se vart skillnaderna finns. Ett annat sätt att 

utföra en sådan studie på kan vara med hjälp av en kvalitativ ansats. Det kan till exempel ske genom 

att ha fokusgrupper, en för polisen och en för socialtjänsten, som ska leda till dialog och diskussion 

mellan deltagarna om ämnet våld i nära relation. Resultat kan framställas och slutsatser kan dras om 

varför det skiljer sig, genom en innehållsanalys av datan. Genom att ha fler deltagare som får 

diskutera med varandra kan till exempel brister i arbetet identifieras och det kan klargöra för ett 

bredare perspektiv om arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det går även att kombinera både en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats för en sådan studie, det vill säga en mixed design. En mixed 

design skulle kunna innebär att enkäter, i form av frågeformulär, delas ut till fler deltagare samt att 

intervjuer genomförs med en del av de respondenter som besvarat enkäterna. Genom en mixed 

design går det att utföra både statistiska analyser som kan visa på skillnader och få en djupare 

förståelse kring varför skillnaderna finns.
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Bilaga 1 

Informationsbrev

Hej,

Vi är två studenter vid Örebro universitet som under hösten 2017 skriver en kandidatuppsats i 

kriminologi. Vi ämnar bland annat att utforska upplevelserna av de svårigheter som uppstår i arbetet 

vad avser det brottspreventiva arbetet med  kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Studien 

kommer att ske i form av en intervju vilket innebär att vi kommer att be dig berätta om dina 

erfarenheter och upplevelser kring detta ämne. Detta kommer att genomföras vid ett (1) tillfälle på 

din arbetsplats eller annan önskad plats och intervjun beräknas ta cirka 30 - 45 minuter. Vi hoppas 

att du har möjlighet att delta under vecka 50 alternativt i början av vecka 51. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång utan frågor eller 

ifrågasättningar från intervjuledare. Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet för att bibehålla din anonymitet och även för att säkra tillförlitligheten för 

studien som sådan. Vidare kommer materialet enbart vara åtkomligt för oss som genomför studien 

och vår handledare. Du som deltagare har rätt att ta del av studien och dess resultat om så önskas. 

Vid beskrivning av resultatet i studien kommer avidentifiering ske så att svaren inte kan kopplas till 

en enskild individ. Studien kommer även att beakta ett nyttjandekrav vilket innebär att alla 

uppgifter som samlas in endast kommer att användas för studiens syfte. Ingen ersättning kommer att 

ges i samband med intervjun och du kommer även att bli tillfrågad om möjligheten till att spela in 

intervjun. Vi vill passa på att tacka för ditt val att medverka i denna studie. Vid frågor eller 

funderingar som rör studien eller deltagandet går det bra att kontakta oss som genomför denna 

studie och även vår handledare:

Edina Mujkanovic                  Rebecca Zino                              Susanne Strand (Handledare) 

073-xxxxxxx      070-xxxxxxx                               019-xxxxxx      

akidina@outlook.com           rebecca.518@hotmail.com           susanne.strand@oru.se         
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Bilaga 2      

Samtyckesblankett

 

□ Jag samtycker till mitt deltagande i denna studie.

 

□ Jag medger att jag har blivit informerad om studiens syfte och hur deltagandet kommer att gå till.

 

□ Jag medger att jag har blivit informerad om de rättigheter jag har angående mitt deltagande samt 

att jag kommer vara anonym.

 

□ Jag medger att jag har blivit informerad om att intervjun kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas i text och sedan kodas om för att förbli anonym.

 

 

Jag godkänner härmed ovanstående punkter:

 

 

_________________________        _________________________

Datum                           Ort

_________________________

Underskrift

_________________________

Namnförtydligande
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Bilaga 3                  

Intervjuguide

• Skulle du kunna beskriva vad du arbetar med idag och hur länge du har varit verksam inom 

det du arbetar med?

• Kan du beskriva vad du har för utbildning och kunskap av att arbeta med kvinnor som  

utsätts för våld i nära relation?

• Kan du berätta om hur du går tillväga med arbetet när du fått information om att en kvinna 

blivit utsatt för våld i nära relation? 

◦ Sker avsteg från “arbetsmodellen”? 

◦ Upplevelser av arbete med att stärka kvinnorna (minska sårbarheterna)

◦ Kunskaper (allmänt)

• Kan du beskriva de svårigheter som du upplever med att arbeta med våldsutsatta kvinnor? 

• Sårbarhetsfaktorer 

◦ Ex. Missbruk, positiv/medhållande attityd, dålig ekonomi, tidigare utsatthet

• Normaliseringsprocessen

◦ Att de går tillbaka, att de förminskar händelserna

◦ Tar tillbaka sin anmälan, isolerade, kan inte sina rättigheter

• Brottsprevention

• Andra svårigheter utöver sårbarhetsfaktorer etc.

• Begränsningar i tillgångar/resurser? 

• kunskaper?

• Kan du beskriva de erfarenheter du har av att ditt arbete kan verka brottspreventivt? 
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◦ Koppla till svårigheterna

◦ Kunskaper kring sårbarhetsfaktorer, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen

◦ Arbete med att stärka kvinnorna

• Kan du beskriva ev möjligheter eller begränsningar som finns på din arbetsplats gällande 

mer kunskap och utbildning om våld i nära relation?  

◦ Uppföljningsarbete / hantering

◦ Svårigheterna

◦ Sårbarhetsfaktorer

◦ Brottspreventivt arbete
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