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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänstens bemötande och insatser utifrån Goffmans dramaturgiska rollteori samt 
maktperspektivet. I denna studie används en kvalitativ ansats där vi har genomfört 
semistrukturerade intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har varit i kontakt med socialtjänsten. 
De studier som berör våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten är 
väldigt begränsade. Med detta i åtanke bör ytterligare forskning inom detta ämne eftersträvas. 
Föreliggande studies resultat har varit att de våldsutsatta kvinnornas förväntningar inte 
överensstämde med upplevelserna som de hade av socialtjänstens bemötande och insatser. 
Upplevelserna har generellt varit sämre än de förväntningar kvinnorna hade innan kontakten med 
socialtjänsten. Efter analysen av resultaten såg vi tydligt att de kvinnor som inte hade haft några 
förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en bättre upplevelse av dem. De 
kvinnor som däremot hade förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en sämre 
upplevelse.  
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Abstract 
This study aims to investigate abused women's expectations and experiences of the social 
services attitude and support based on Goffman's dramaturgical role theory and the theory of 
power. We have chosen to use a qualitative approach in which we have conducted semi-
structured interviews with abused women who have been in contact with the social services. 
In our search for previous research we have discovered that studies involving abused women's 
expectations and experiences of social services are very limited. Given that, further research 
on this topic should be sought. In the present study we found that the abused women's 
expectations were not in line with the experiences that they had of the social services attitude 
and support. The experiences were generally worse than the expectations the abused women 
had before they got in contact with the social services. After analyzing the results, it was clear 
to us that the women who had not had any expectations on the social service's attitude and 
support had a better experience of them. The women on the other hand who had had 
expectations on the social service's attitude and actions had a worse experience.        
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1. Inledning 
En våldsutsatt kvinna som är på väg att lämna sin våldsutövande partner kan vara i en mycket utsatt 
situation, då hon kan vara rädd för att inte bli trodd när hon berättar sin historia för till exempel 
socialtjänsten. Kvinnans tilltro till sig själv och självkänsla kan vara påverkad av att hon har varit 
utsatt för kränkningar och våld (Socialstyrelsen, 2011, s. 68-69). Socialstyrelsen påpekar att som 
socialsekreterare är det viktigt att vara medveten om den makt man besitter där möjligheterna som 
att föreslå, bevilja eller avslå en ansökan existerar. Det är även viktigt att reflektera över hur 
kvinnans rätt till självbestämmande och integritet kan respekteras (Socialstyrelsen, 2011, s. 68-69). 
I föreliggande studie undersöks våldsutsatta kvinnors upplevelse av socialtjänstens bemötande och 
insatser. Studien behandlar dessutom de våldsutsatta kvinnornas förväntningar på socialtjänstens 
bemötande och insatser samt om dessa blev uppnådda eller ej. Vi blev tilldelade detta ämne av en 
socialtjänst i en svensk medelstor stad där socialtjänsten ansåg att de behövde en bild av 
våldsutsatta kvinnors förväntningar på dem samt hur denna specifika målgrupp upplevde att möta 
socialtjänsten. Vi kommer i vår studie att utgå från de olika rollerna som socialsekreteraren och den 
våldsutsatta kvinnan har samt den maktaspekt som existerar mellan de två parterna.     
 
Enligt Socialstyrelsen ligger det yttersta ansvaret för stöd och hjälp till de våldsutsatta kvinnorna 
hos socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2011, s. 23). Enligt 5 kap. 11§ socialtjänstlagen (2001:453) SoL 
har socialnämnden ansvar för stöd och hjälp till personer utsatta för brott. I det andra och tredje 
stycket i 5 kap. 11§ SoL betonas socialnämndens ansvar för att särskilt beakta behoven hos kvinnor 
som utsatts för våld av närstående. I förarbetena till denna lag anges dessutom hur viktigt det är att 
kvinnor som har utsatts eller utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående får den hjälp och 
det stöd som de behöver (Socialstyrelsen, 2011, s. 15). Kommunen har därmed det yttersta ansvaret 
för arbetet med våldsutsatta kvinnor samt för samverkan med övriga aktörer för att förbättra dessa 
kvinnors situation. Socialnämnden ska enligt 3 kap. 4§ SoL samverka med andra samhällsorgan, 
organisationer och andra föreningar när det är lämpligt i sin uppsökande verksamhet 
(Socialstyrelsen, 2011, s. 45-46).  
 
Med våld i nära relationer menas enligt World Health Organisation (2013) exempelvis olika former 
av kontrollerande beteende, psykisk misshandel, fysiskt aggressiva handlingar samt olika former av 
sexuellt tvång (WHO, 2013). Beskrivningen av våld i nära relationer förklaras även av 
socialstyrelsen som beskriver i 5 kap. 11§ andra stycket SoL att våld eller andra övergrepp avser 
systematisk misshandel och andra övergrepp som omfattas av bestämmelsen i brottsbalken om 
kvinnofridsbrott som exempelvis kan vara ofredande, olaga hot, olika typer av sexualbrott och 
hemfridsbrott (Socialstyrelsen, 2011, s. 15). Enander (1999, s. 42) beskriver vidare mer djupgående 
kring olika former av våldsutövande samt hur de kan uttryckas. Författaren skriver att den fysiska 
misshandeln vanligtvis uppstår innan den psykiska misshandeln. Den fysiska misshandeln kan 
exempelvis uttrycka sig genom en så kallad passiv fysisk misshandel. Enander beskriver att genom 
denna form av misshandel förhindrar mannen kvinnan att få sina grundläggande fysiska behov 
tillfredsställda, som till exempel mat eller sömn. Den psykiska misshandeln kan bestå av att kvinnan 
kritiseras återkommande angående sitt utseende och sin personlighet vilket bidrar till att sänka 
hennes självkänsla. Kvinnan kan även isoleras från sin omgivning vilket kan uppnås genom att hon 
exempelvis förlorar kontakten med sitt nätverk på grund av mannen (Enander, 1999, s. 42).      
 
Socialstyrelsen beskriver våld mot kvinnor som ett samhällsproblem och förklarar att ''våldet 
rymmer allvarliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska dimensioner, för såväl individen 
som samhället som helhet'' (Socialstyrelsen, 2011, s. 14). Även Enander beskriver våld som ett 
samhällsproblem, bland annat på grund av de höga siffrorna som polisanmälningarna av 
kvinnomisshandel utgör (Enander, 1999, s. 41).                
 
Arbetet på socialtjänsten handlar inte enbart om stöd, hjälp eller neutral handläggning, det handlar 
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även om makt och kontroll. Mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och systemet kan beskrivas som 
ett möte mellan två ojämlika parter (Järvinen, 2002, s. 253-254). Socialsekreterare arbetar utifrån 
regler, resurser och rutiner medan klienten är objektet för dessa resurser, regler och rutiner. Järvinen 
(2002, s. 253) beskriver ett exempel på relationen mellan socialsekreterare och klient där 
socialsekreteraren och klienten sitter på varsin sida av skrivbordet (Järvinen, 2002, s. 253). Detta 
kan vi tolka som att socialsekreteraren och klienten, i detta fall den våldsutsatta kvinnan, befinner 
sig i två olika roller där socialsekreteraren dessutom besitter en stor del makt till skillnad från den 
våldsutsatta kvinnan.  
 
I många situationer kan alltså våldsutsatta kvinnor ses som beroende av socialtjänsten och dess 
tillgångar, det vill säga ha en underlägsen position. Att befinna sig i denna position samtidigt som 
man på grund av det våld man utsatts för kanske tvivlar på sitt egenvärde (Socialstyrelsen, 2011, s. 
68-69), kan medföra att man också tvivlar på sin rätt till stöd, vilket innebär att socialsekreterarens 
förmåga att visa empati och lyssna kanske är mer central än i vissa andra ärenden. Med detta i 
åtanke vill vi undersöka om socialtjänsten och socialsekreterarna som de våldsutsatta kvinnorna 
träffade uppfyllde kvinnornas förväntningar samt vilka upplevelser kvinnorna hade av 
socialtjänsten. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser 
av socialtjänsten påverkas av deras roll som klient samt den eventuella maktaspekt som råder 
mellan dem och socialsekreteraren. 
 

 Vilka förväntningar och upplevelser hade de våldsutsatta kvinnorna av socialtjänstens 
bemötande? 

 Vilka förväntningar och upplevelser hade de våldsutsatta kvinnorna av socialtjänstens 
insatser? 

 Hur kan eventuell samstämmighet eller diskrepans mellan förväntningar och upplevelser 
förklaras med utgångspunkt i den eventuella maktaspekt och de roller som klient och 
socialsekreterare har i sin relation? 

 

3. Tidigare forskning 
Inom detta avsnitt kommer tidigare forskning på området att beskrivas. Studierna som behandlas 
inom detta avsnitt handlar inte enbart om våldsutsatta kvinnor som klienter inom socialtjänsten då 
sådana studier är få. Studierna behandlar därför klienter generellt. Studierna inringar nationell och 
internationell forskning som berör klienters förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens 
bemötande och insatser. Ett flertal studier behandlar till största del klienters upplevelser av 
socialtjänsten och socialsekreterarna. Några studier tar även upp klienters förväntningar och 
önskemål på socialtjänsten gällande bemötande och insatser. Studierna som behandlar nationella 
förhållanden är Carlsson (2003), Engström (2013), Ekendahl (2008), Enander (1999) samt Grip och 
Broberg (2013). De internationella studierna är Beresford, Croft och Adshead (2007), Winter och 
Noom (2003), Ribner och Knei-Paz (2002), samt Dichter och Rhodes (2011). Detta avsnitt delas in i 
rubrikerna bemötande och insatser, som i sin tur delas in i underrubrikerna förväntningar och 
upplevelser. Den avslutande rubriken behandlar de våldsutsatta kvinnornas behov där våldet 
beskrivs, vilka insatser de våldsutsatta kvinnorna brukar få samt vad de eventuellt kan behöva.  
 
3.1 Bemötande 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som berör klienters förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänstens bemötande. Detta avsnitt delas således upp i underrubrikerna 
förväntningar och upplevelser. Vi är medvetna om att det råder en obalans mellan antal studier som 
fokuserar på förväntningar i jämförelse med upplevelser. Detta grundas i att antalet studier som 
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behandlade förväntningarna på socialtjänsten är få och svåra att hitta.  
   
3.1.1 Klienters förväntningar på socialtjänstens bemötande 
Klienternas bild av det första mötet med socialtjänsten samt vilka förväntningar som har byggts upp 
beskrivs i Carlssons (2003) studie. Vissa klienter i studien har valt att söka hjälp på frivillig väg och 
hade egna tankar om vad de ville förverkliga i mötet. Dessa klienter gick in i första mötet hos 
socialtjänsten med positiva förväntningar och förhoppningar om att få hjälp. Andra klienter i studien 
gick till socialtjänsten då en annan part har initierat kontakten och verkligen insisterat för att de ska 
bli klienter. Dessa klienter har med andra ord inte drivits av egna hjälpintentioner i första hand då de 
har pressats av en annan part. Dessa klienter kan vara försvarsinriktade, skyddar sin självbild samt 
är ambivalenta. Då dessa klienter kanske upplever sig misslyckade och känner vanmakt blir 
socialtjänstens bemötande viktigt och avgörande för deras vilja att samarbeta och för deras 
motivation (Carlsson, 2003). Medan Carlsson till större del fokuserar på vilka förväntningar 
klienten har i samband med det första mötet studerar Beresford, Croft och Adshead (2007) klienters 
förväntningar på relationen med socialsekreteraren och hur de vill bli sedda av denne. Vissa klienter 
i denna studie berättar att de önskar att socialsekreteraren ska vara professionell i arbetet, och att de 
måste ha en relation som bygger på tillit. Förutom tillit önskar sig klienterna en ömsesidig relation 
med sin socialsekreterare då de upplever att det är orättvist att socialsekreteraren vet mycket om 
deras liv medan de inte vet vem socialsekreteraren är. I denna studie beskriver klienterna att de 
förväntar och önskar sig att inte bli sedda som klient, men som en vanlig individ som blir trodd. 
Beresford m.fl. (2007) diskuterar riskerna med detta och uppger att om klienterna ser sin 
socialsekreterare som en vän kan detta stå i vägen för ett professionellt arbete från 
socialsekreterarens sida. 
 
3.1.2 Klienters upplevelser av socialtjänstens bemötande 
Vi har funnit tre stycken studier som bland annat beskriver klienters positiva erfarenheter av 
socialtjänsten. Dessa är Beresford, Croft och Adshead (2007), Winter och Noom (2003) samt Ribner 
och Knei-Paz (2002).   
 
I Beresford, Croft och Adsheads (2007) studie beskriver klienterna sina förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänsten. Studiens resultat visar att klienterna generellt är positiva gentemot 
socialtjänsten. Vissa klienter beskriver sina socialsekreterare som snälla, empatiska, omsorgsfulla, 
omtänksamma och känsliga. Dessa klienter upplever att en god relation med sin socialsekreterare är 
hjälpsam och viktig i processen samt kontakten med socialtjänsten. De berättar att de ser 
socialsekreterare som en vän som de kan öppna upp sig för och berätta allt, utan att vara vaksamma 
om vad de säger. Klienterna upplevde dessutom att socialsekreterarna gav de stöd, vilket var viktigt 
för deras relation. Bereford m.fl. (2007) samt Ribner och Knei-Paz (2002) beskriver i sina studier 
att klienterna upplevde att deras socialsekreterare lyssnade utan att döma deras känslor eller utsagor. 
Klienterna beskriver vidare att socialsekreteraren accepterade deras känslor, oavsett om de upplevde 
sig vara nere och ledsna eller arga och frustrerade. Klienterna upplevde även att de har blivit 
behandlade med respekt av sina socialsekreterare vilket är en styrka som socialsekreterarna har 
enligt klienterna.  
 
Winter och Noom (2003) tar i sin tur upp klienters positiva upplevelser av socialsekreterare som 
bland annat är att de ger klienterna hopp och stimulans, vilket gör att de inte ger upp. Klienterna 
upplever även att socialsekreterarna frågar dem om sitt mående och lär dem hantera sina känslor. 
Klienterna anser att regler och regelverk är viktigt men att diskussioner med sina socialsekreterare 
också är viktigt för deras relation. Kvinnorna som intervjuades i Ribner och Knei-Paz studie (2002) 
uttryckte också vilka faktorer som de ansåg hade bidragit till att deras upplevelse hade blivit så god. 
De största genomgående faktorerna som hade bidragit till en positiv upplevelse var följande: 
socialsekreterarna hade skapat en positiv atmosfär i mötet som ledde till att kvinnorna kände sig 
bekväma med att träffa dem och prata om vad som helst. Dessutom kände kvinnorna att de och 
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socialsekreterarna var jämlika. Kvinnorna beskrev att de inte kände att socialsekreterarna var 
allvetande eller diskriminerande gentemot dem. Fortsättningsvis framställde kvinnorna en relation 
till sina socialsekreterare som grundades på samarbete vilket enligt dem själva hjälpte dem att ta 
initiativ och ta tag i de saker de ville genomföra. 
 
Vissa klienter beskriver att socialsekreterarna hade tid för deras problem, vilket de tycker är 
positivt. Samtidigt som socialsekreterarna hade tid så var de också tillgängliga för sina klienter. Här 
beskriver klienterna även att deras socialsekreterare är flexibla i sitt arbete och ställer upp för dem 
även när de inte har bokat någon bestämd tid, vilket klienterna uppskattar (Beresford m.fl., 2007). 
Samma sak uttrycker också Ribner och Knei-Paz (2002) som beskriver att tillgänglighet var en 
faktor som i hög grad bidrog till att kvinnorna fick en positiv upplevelse hos socialtjänsten. En 
kvinna nämnde exempelvis att hon uppskattade att hennes socialsekreterare var villig att arbeta 
utöver ordinarie arbetstider för att se till att allt var som det skulle. Detta var dessutom aktuellt när 
det gällde telefonkontakt då socialsekreterarna enligt kvinnorna gjorde en insats att ringa dem för att 
försäkra sig att allt stod rätt till och erbjuda sin hjälp. Slutligen uttryckte kvinnorna att en annan 
faktor som betydde mycket för dem var att socialsekreterarna gjorde mer än vad de behövde för 
dem. Ett exempel som en kvinna beskriver är att hennes socialsekreterare kom på besök på hennes 
lediga dag för att se till att allt stod rätt till med henne och hennes barn trots att hon egentligen inte 
hade behövt göra detta. Detta nämns också i Beresfords m.fl. (2007) studie där klienterna beskriver 
att deras socialsekreterare inte enbart uppmärksammade deras egna behov men även deras familjers 
behov. 
 
Vi har även funnit studier där klienters negativa upplevelser av socialtjänsten beskrivs. Engström 
(2013) beskriver i sin studie att när en kontakt mellan en klient och socialtjänst uppstår kan detta 
utgöra klientens allra första upplevelse av socialtjänsten och att det på grund av detta är viktigt att 
denna kontakt behandlas med respekt och tillit från socialsekreterarens sida. Författaren beskriver 
att empati är en viktig del i kontakten mellan klienten och socialtjänsten, då klienten ska uppleva 
empati från socialsekreterarens sida. Klienten ska även uppleva sig förstådd av socialsekreteraren. 
Här beskrivs sammanfattningsvis hur ett bemötande ska upplevas av klienten. I Winter och Noom 
(2003) och i Ribner och Knei-Paz studie (2002) upplever dock inte klienterna att de har haft denna 
upplevelse av socialtjänsten. 
 
Några klienter upplever att deras kommunikation med socialsekreterarna inte är som den borde 
vara. Klienterna upplever sig inte hörda då det är ett flertal socialsekreterare som enbart arbetar i sitt 
kontor och på grund av att det sker för få personliga möten mellan klient och socialsekreterare 
(Winter och Noom, 2003). Detta överensstämmer dessutom med Ribner och Knei-Paz studie (2002) 
där en kvinna uttrycker att på grund av att hennes socialsekreterare inte skapade en behaglig 
atmosfär vid mötet kände hon ett stort obehag att befinna sig hos socialtjänsten. Hon beskrev att 
hon kände sig förödmjukad att befinna sig där och att hon skämdes när andra personer såg henne 
där. En annan kvinna i denna studie beskrev att hennes socialsekreterare exempelvis vägrade träffa 
henne utan att ha ett inbokat möte, trots att hennes situation var akut och att hon behövde 
socialsekreterarens hjälp mycket omgående. Ytterligare en kvinna i denna studie var missnöjd med 
att socialsekreteraren inte gjorde någon som helst ansträngning för att se till att allt var bra med 
henne eller ringa henne för att göra en uppföljning. Klienterna i Winter och Nooms studie (2003) 
upplever även att de blev hänvisade från organisation till en annan, då ingen ville ta ansvar eller 
hjälpa dem. Vissa klienter upplever slutligen att det kan hända att socialsekreterare har för höga 
krav på dem. 
 
Förväntningarna och upplevelserna av socialtjänstens bemötande var mycket varierande i de olika 
studierna. Carlssons (2003) studie tar exempelvis upp klienters förväntningar på socialtjänstens 
bemötande under det första mötet där klienterna hade positiva förväntningar på socialsekreterarens 
bemötande. I Beresfords m.fl. (2007) studie diskuteras däremot klienternas förväntningar på deras 
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relation med socialsekreteraren där klienterna bland annat önskade ha en jämställd relation med 
socialsekreteraren. Klienters upplevelser av socialtjänstens bemötande var även varierande i de 
olika studierna där vissa klienter hade positiva upplevelser och andra mycket negativa upplevelser. 
Exempelvis i Ribner och Knei-Paz (2002) studie beskrev klienterna ett positivt bemötande av 
socialsekreteraren medan i Winter och Nooms (2003) studie beskrev klienterna att de inte ansåg att 
socialtjänsten var engagerad i dem. 
 
3.2 Insatser 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som berör klienters förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänstens insatser. Detta avsnitt delas också upp i underrubrikerna 
förväntningar och upplevelser. 
 
3.2.1 Klienters förväntningar på socialtjänstens insatser 
Vissa klienter beskriver att de vill vara självständiga, ta eget ansvar och förbättra sina liv på egna 
hand, medan andra klienter förväntar sig mycket råd och stöd av sin socialsekreterare. Författarna 
diskuterar kring att detta är det bästa professionella sättet att skapa balans mellan att låta sina 
klienter bli självständiga och förbättra sina liv samt även ge stöd och råd. Klienterna förväntar sig 
att socialsekreterarna ska lyssna på dem och förväntar sig även en bra kommunikation, tillit och 
samarbete med sina socialsekreterare. Klienterna förväntar sig att vara en del i valet av insatser, där 
socialtjänstens arbete brister enligt författarna. Klienterna förväntar sig dessutom att 
socialsekreterarna ska behandla dem som vanliga individer som de litar på och inte enbart som 
klienter (Winter & Noom, 2003). Detta synsätt stämmer överens med Beresford, Croft och 
Adsheads (2007) studie där klienterna också vill bli sedda som individer. Carlssons studie (2003) 
beskriver liknande förväntningar angående klienters förväntningar på hjälp. En del klienter i studien 
visar en tydlig begäran på hjälp redan i början av kontakten med socialtjänsten. Där har klienterna 
önskemål och egna uppfattningar om vad hjälpen ska innehålla och hur denna ska ges. Andra 
klienter förväntar sig hjälp som passar deras behov, men de har svårt att definiera vad denna hjälp 
ska innehålla. I dessa olika fall sker förhandlingar mellan socialsekreterare och klient som antigen 
leder till att klienten får sina önskemål, ibland får parterna kompromissa eller så får klienten ge sig. 
Författaren beskriver att klienterna i studien förhåller sig avvaktande eller har en ambivalent 
hållning till socialtjänstens erbjudande angående hjälp. Det finns en del klienter som undviker att gå 
in djupt på arbetsalliansen och väljer istället att ta emot viss hjälp i form av olika insatser tagna ur 
socialtjänstens traditionella hjälp. Andra klienter pressas under insatsprocessens gång att acceptera 
vad socialtjänsten erbjuder i form av frivilliga insatser eller tvångsinsatser. Avslutningsvis menar 
författaren på att det som är gemensamt för alla dessa klienter är föreställningen om att hjälpen ska 
ha en passform som stämmer överens med deras förväntningar på hjälp (Carlsson, 2003). 
 
Winter och Noom (2003), Beresford m.fl. (2007) och Carlsson (2003) lägger fokus på klienternas 
process i val av insats, medan Ekendahl (2008) beskriver i sin studie hur klienterna som har en 
insats i form av ett LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall, 1988:870) upplever socialtjänsten 
och dess insatser samt vilka förväntningar de har på socialtjänsten. Då denna studie till största del 
berör klienternas upplevelse av socialtjänsten finns endast få förväntningar på socialtjänsten 
beskrivna. En klient uttrycker att hon hade förväntat sig att socialtjänsten skulle vara till mer hjälp 
när det gäller uppföljning efter behandlingshemmet, samt eventuell ytterligare hjälp om hon skulle 
behöva det när hon var klar. Denna förväntning var dock inte uppfylld då socialtjänsten enligt henne 
inte gjorde något alls efter att hon var klar med sin behandling. 
 
3.2.2 Klienters upplevelser av socialtjänstens insatser 
Detta tema påbörjas med de positiva upplevelserna av socialtjänsten som klienter har haft i olika 
studier och avslutas med de negativa upplevelserna. 
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Beresford, Croft och Adshead (2007) beskriver i sin studie om klienters förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänsten. Vissa klienter upplever att det finns en bra kommunikation mellan 
dem och socialsekreteraren. Klienterna anser att de har något att säga till om gällande insatserna, då 
socialsekreterarna frågade dem om vad de ville ha och sedan föreslog insats. Dessutom beskriver 
författarna klienternas upplevelser av maktaspekten som råder mellan dem och socialsekreterarna. 
Klienterna upplever sig vara jämlika med socialsekreterarna vilket gjorde att de kände att de kunde 
vara ärliga i sina utsagor samt medverka i processen i val av insats. Vissa klienter berättar att de är 
tacksamma över all praktisk hjälp de har fått från sina socialsekreterare, vilket bland annat 
inkluderar bostad och jobb (Beresford m.fl., 2007). Enbart en klient i Ekendahls studie (2008) 
uttryckte en positiv upplevelse av socialtjänsten och denne berättade att socialtjänsten har mött hans 
problematik på ett korrekt sätt och att det var hans eget fel att han inte förblev nykter då han inte 
litade på sin egen förmåga att göra detta. 
 
Ekendahl (2008) beskriver i sin studie hur klienter med en pågående insats i form av ett LVM (lag 
om vård av missbrukare i vissa fall, 1988:870) upplever socialtjänsten och dess olika former av 
hjälp. I denna studie diskuteras enbart klienternas åsikter kring socialtjänsten och inte kring 
behandlingshemmet eller behandlingen. Majoriteten av klienter med en sådan insats upplever 
socialtjänsten som mycket oengagerad under tiden i behandlingshemmet. En klient beskrev att 
socialtjänsten ville bli av med honom och hans problematik så snabbt som möjligt vilket ledde till 
att han hamnade på ett behandlingshem. Klienten upplever att socialtjänsten nu är nöjda med att inte 
behöva hantera hans problem längre. Ytterligare en åsikt som framkommer i studien kring 
klienternas upplevelse av socialtjänstens insatser är att socialtjänstens uppföljning och insatser för 
att hjälpa klienterna efter behandlingen är få till inga alls. En klient beskriver att det inte ens 
existerar någon hjälp från socialtjänsten efter behandlingen är slut och att socialtjänsten inte bryr sig 
om dem efter att de kommit ut från behandlingshemmet. En annan klient hävdade att faktumet att 
socialtjänsten inte hade gjort en korrekt uppföljning av honom och hans behov efter 
behandlingshemmet bland annat hade lett till att han hade haft många återfall i alkoholmissbruket. 
En annan åsikt som framkom i denna studie var att socialtjänsten missuppfattade en klients 
problematik och att han på grund av detta fick felaktiga och opassande lösningar till sina problem. 
Enligt klienten skedde detta på grund av att socialtjänsten inte lyssnade tillräckligt noga på honom 
och att de inte var engagerade i honom (Ekendahl, 2008). Ytterligare en negativ upplevelse av 
socialtjänsten framförs i Beresfords m.fl. studie (2007) där klienter anser att allting tar lång tid och 
att väntan gör de osäkra. Det kan exempelvis ta lång tid mellan de olika stegen i processen mot en 
beviljad insats enligt klienterna. 
 
Studierna (Carlsson, 2003, Winter & Noom, 2003, Beresford m.fl., 2007) som berörde klienternas 
förväntningar på socialtjänstens insatser uttryckte ungefär likvärdiga åsikter, där klienterna uttryckte 
att de ville medverka i val av insatser, bli sedda som individer och få en god hjälp. Klienters 
upplevelser av insatserna har varit varierande då vissa uttryckte att de anser att hjälpen de har fått 
var passande och att de upplevde sig vara delaktiga i val av insatser (Beresford m.fl., 2007, 
Ekendahl, 2008). Andra klienter uttryckte däremot att de inte var nöjda med socialtjänstens insatser 
då de tyckte att socialtjänstens process i val av insats tog lång tid och att insatserna inte var 
anpassade efter deras behov (Beresford m.fl., 2007, Ekendahl, 2008). 
 
3.3 De våldsutsatta kvinnornas behov  
Våld i nära relationer är en process där våldsutövaren gradvis skaffar sig en långgående kontroll 
över offret där offret hotas och successivt bryts ned. Den fysiska misshandeln föregås oftast av 
psykisk misshandel. Den psykiska misshandeln kan bland annat bestå av att våldsutövaren kritiserar 
offrets personlighet och utseende vilket bidrar till att sänka offrets självkänsla. Det förekommer 
även passiv fysisk misshandel där våldsutövaren förhindrar offret från att få sina grundläggande 
fysiska behov tillgodosedda, som exempelvis genom att hindra offret från att sova. Offret kan även 
isoleras från sina vänner och bekanta och successivt förlora kontakten med sitt nätverk (Enander, 



7 
 

1999).  
 
Våld i nära relationer är ett trauma som skiljer sig från många andra trauman då det ofta är 
återkommande och sker under lång tid. Traumat som våldet i nära relationer utgör kan orsaka 
psykisk och fysisk ohälsa samt ekonomiska och sociala svårigheter i form av exempelvis 
posttraumatiskt stressyndrom, depression, självmordsförsök, ångest, högt blodtryck och 
sömnproblem. Det stöd och bemötande som våldsutsatta kvinnor får när de söker hjälp är avgörande 
för att inte eventuella känslor av hjälplöshet skall uppstå, förstärkas eller bidra till misstro som kan 
utgöra ett hinder för att söka ytterligare stöd (Grip & Broberg, 2013, Dichter & Rhodes, 2011). 
Detta uttrycks även av Enander (1999) som påpekar att vikten av ett empatiskt bemötande vid 
arbetet med våldsutsatta kvinnor är av stor betydelse då våldsutsatta kvinnor ofta möts av brist på 
empati i vårt samhälle.   
 
Kvinnojourer och andra stödjande verksamheter erbjuder ofta stödsamtal och ibland 
gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Många stödinsatser har ett generellt fokus och riktar inte 
in sig på en viss typ av problem (Grip & Broberg 2013). Även Dichter och Rhodes (2011) beskriver 
att insatserna som erbjuds till våldsutsatta kvinnor i många fall enbart fokuserar på en viss del av 
kvinnornas behov och på så sätt inte täcker de behov som de våldsutsatta kvinnorna anser vara de 
mest akuta. Detta kan enligt författarna leda till att kvinnorna inte har något annat val än att 
återvända till den våldsamma partnern då kvinnorna kanske exempelvis inte har de praktiska 
förutsättningarna som ekonomin för att kunna vara självständig. Grip och Broberg (2013) beskriver 
i sin studie att de våldsutsatta kvinnorna som de intervjuade hade en fortsatt hög nivå av psykisk 
ohälsa och symptom av trauma även ett år efter insatsen, vilket enligt författarna visar på att 
insatserna inte har varit tillräckliga för dem. Resultaten pekar på att det krävs en mer noggrann 
bedömning av dessa våldsutsatta kvinnors psykiska hälsa för att kunna erbjuda behandling till de 
kvinnor som behöver det.       
 
4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
studiens analys. De teoretiska utgångspunkterna vi har valt att använda oss av är maktperspektivet 
samt Goffmans dramaturgiska rollteori. Vi har valt dessa teoretiska utgångspunkter då vi vill förstå 
hur maktskillnaden som eventuellt existerar mellan socialtjänsten eller socialsekreteraren och den 
våldsutsatta kvinnan påverkar kvinnornas förväntningar på upplevelser av socialtjänsten. Vi önskar 
dessutom att förstå hur de våldsutsatta kvinnornas förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänsten påverkas av de olika rollerna som denne och socialsekreteraren intar i deras relation. 
 
4.1 Maktperspektiv i socialt arbete 
Weber (1983, s. 37) beskriver makt som möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation trots 
eventuellt motstånd. Författaren skriver att denna möjlighet kan grundas i vilken orsak som helst. 
Sandström (2008, s. 17) tolkning av makt överensstämmer med Webers och beskriver dessutom att 
begreppet makt kan användas på många olika sätt. Författaren skriver att en person exempelvis kan 
ha makt över sig själv genom att vara självständig eller oberoende av andra människor. En individ 
kan också ha makt över själlösa ting, objektiva förhållanden eller till och med över andra 
människor. Att ha makt över andra människor innebär enligt Sandström (2008, s. 17) att en individ 
kan använda sin makt för att till exempel infria eller avslå önskningar som andra personer har eller 
för att påverka eller övertyga dem. 
 
Makten som en individ besitter kan enligt Sandström (2008, s. 18-20) emanera från flera källor. Ett 
exempel skulle kunna vara socialsekreterarens makt som främst grundas i lagstiftningen. Makten 
intar här formen av myndighetsutövning vilket enligt författaren utgör den tydligaste formen av 
maktutövning. En annan källa som makten kan komma från är auktoritetsförhållanden som till 
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exempel kan utgöras av individers maktförhållanden utifrån ansvarsfördelning och ledarskap. Detta 
innebär med andra ord att makten fördelas utifrån vilket ansvar respektive vilken ledarroll 
individerna har. Övriga källor som makten enligt författaren kan komma från är vilken status en 
individ har, vilken eventuell organisation denne tillhör, vilken utbildningsnivå denne har. Dessutom 
kan faktorer som kunskap, etnicitet, språkkod och fysisk styrka utgöra källor för makt då de kan 
skapa en överlägsenhet gentemot andra personer. 
 
En person som besitter makt måste enligt Sandström (2008, s. 45-47) bruka denna på ett legitimt 
sätt i enlighet med avsikterna som personens position har. Författaren beskriver här de olika 
förutsättningarna som måste uppfyllas för att makten skall utövas på ett legitimt sätt. Dessa 
förutsättningar är att maktutövandet sker enligt de rådande lagarna och reglerna och att det sker 
inom uppdragets ramar. Dessutom skall maktutövningen inte ske i direkt opposition till anvisningar 
från personens chef och den skall ske utifrån de etiska regler som råder på arbetsplatsen samt inte 
trotsa förnuftet. När dessa förutsättningar inte uppfylls sker det enligt författaren ett maktmissbruk. 
Att makt missbrukas innebär enligt Sandström (2008, s. 47) att makten inte används på ett sätt som 
är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle och att den inte används på det sätt som den är avsedd att 
användas.  
 
Detta missbruk av makt kan ske på många olika sätt genom till exempel att lagar, regler och etiska 
riktlinjer åsidosätts eller att personen som besitter makten enbart utgår från egennytta och 
egenintresse (Sandström, 2008, s. 47). Författaren förklarar dessutom några orsaker varför 
maktmissbruk kan uppstå och beskriver att den mest förekommande orsaken är egenintresse som 
kan vara antingen direkt (att tillgodose ett personligt behov) eller indirekt (att få en persons 
uppskattning eller tacksamhet). Slutligen beskriver författaren att för att ett maktmissbruk skall 
benämnas som just detta krävs det att maktmissbruket är avsiktligt och medvetet från personens sida 
(Sandström, 2008, s. 47).    
 
4.2 Goffmans dramaturgiska rollteori 
Goffmans dramaturgiska rollteori (Payne 2008, s. 247) betraktar roller som utförandet av de sociala 
förväntningar som hör samman med viss social status. Individer uppmärksammar signaler från de 
andra individerna i den sociala interaktionen. Vi har en verkan på andras tolkningar om oss genom 
att styra den information vi förmedlar till dem. Vårt beteende bidrar till att framkalla ett lämpligt 
intryck, och det idealiseras för att inbegripa vanliga sociala förväntningar. Vissa perspektiv av rollen 
framhävs och andra undanhålls.  
 
Goffman (2009, s. 23) definierar interaktion, framträdanden, roll och social roll som ett antal 
begrepp som hör samman med roller. Interaktion definieras som individernas gemensamma 
påverkan på varandras handlingar, och detta fungerar när individerna befinner sig i varandras 
närvaro. En interaktion kan även definieras som all den interaktion som sker vid ett tillfälle när ett 
antal individer befinner sig i varandras närvaro. Ett framträdande kan definieras som den samlade 
aktiviteten hos en viss aktör vid ett visst tillfälle vars syfte är att göra intryck på någon av de andra 
aktörerna. Ett framträdande har i förväg fastställda handlingsmönster som användas och som kan 
läggas fram vid ett flertal tillfällen vilket kallas för en rutin eller en roll. När en aktör spelar samma 
roll inför samma publik vid olika tillfällen kan det uppkomma ett socialt samband. Författaren 
definierar social roll som realiserande av skyldigheter och rättigheter som är knutna till en 
förutbestämd status. En social roll inbegriper en eller flera roller, och att var och en av dessa roller 
kan visas upp av den agerande aktören vid olika tillfällen inför en publik av liknande slag, eller 
inför en publik som består av samma individer.  
 
Goffman (2009, s. 25) beskriver att när en individ spelar en roll antar individen att observatörerna 
ska ta de föreställningar som presenteras inför dem på allvar. De förväntas tro på att den individ de 
ser framför sig i hög grad besitter de egenskaper som han visar sig besitta, och att saker och ting på 
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det hela taget är vad det verkar sig vara. Goffman (2009, s. 71) beskriver vidare att en social 
ställning, en status eller en position inte är ett materiellt objekt som tas i besittning och sedan 
skyltas med utan att den är ett mönster av ändamålsenliga uppträdanden. 
 
Goffman (2009, s. 149) beskriver att när två team sammanförs med varandra i samband med en 
social interaktion brukar båda teamens deltagare bevara illusionen om att de är vad de gör anspråk 
på att vara, de brukar upprätthålla sig fast vid rollgestalten. Varje medlem i interaktionen brukar i 
vanliga fall sträva efter att lära sig sin position och att hålla sig till den, och att bevara den form av 
balans mellan formalitet och informalitet som grundas för interaktionen. Samtidigt brukar båda 
teamen förtrycka sin uppriktiga inställning om det egna och det andra teamet och projicera en 
inställning om sig själva och om de andra som är relativt acceptabel för de andra. För att försäkra 
sig om att kommunikationen kommer att hållas inom de etablerade, begränsade gränserna är båda 
teamen förberedda att taktfullt och underförstått hjälpa det andra teamet att bevara det intryck som 
det försöker uppmana. I kritiska situationer kan en ny uppsättning av motiv för framträdanden visa 
sig vara effektiva och den sociala distansen mellan teamen kan minska eller öka på ett tydligt sätt. 
 
Föreliggande studies analysverktyg består av maktperspektivet samt rollteorin. Genom dessa två 
teorier kommer vi bland annat att diskutera kring de två mest centrala rollerna i det sociala arbetet, 
vilka är socialsekreterarens och klientens. Dessa roller är enligt Juhila (2003, s. 83) asymmetriska 
då socialsekreterarens roll inkluderar kartläggning av klientens problematik samt att ge råd och 
lösningar på denna problematik. Klientens roll är däremot att söka professionell hjälp och att 
tillförse socialsekreteraren med information kring dennes problematik samt att ta emot råd och stöd. 
Med detta menas att socialsekreteraren har en institutionell makt och klienten har kontroll och makt 
över informationen som de ger ut. Makten ser med andra ord annorlunda ut i dessa två roller 
(Juhila, 2003, s. 83). Maktperspektivet hjälper oss att förstå att socialt arbete inte enbart handlar om 
stöd, hjälp eller neutral handläggning men även om makt och kontroll (Järvinen, 2002, s. 253). 
Författaren bestyrker Juhilas utsaga om att mötet mellan en klient och systemet är ett möte mellan 
ojämlika sidor. Socialsekreteraren representerar systemet som arbetar utifrån regler och rutiner, 
medan klienten är objektet för dessa rutiner och regler. Socialsekreteraren betraktar inte sig själv ha 
makt och ha den påverkan den önskar ha för att hjälpa sina klienter på bästa sätt. Däremot är inte 
socialsekreteraren maktlös eftersom den arbetar i olika människobehandlande organisationer med 
medverkan av olika resurser (Järvinen 2002, s. 253-254). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka de våldsutsatta kvinnornas förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser. Med detta syfte i åtanke vill vi undersöka 
huruvida kvinnornas förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten kan vara grundade i ett 
maktperspektiv och ett rollperspektiv. Beroende på vilken social roll en individ intar i samhället 
tillkommer också olika former och mängd av makt. Detta gäller även i socialt arbete då både 
socialsekreteraren och klienten intar specifika roller vid mötet. Socialsekreterarens roll i mötet är att 
ge hjälp, råd och stöd till klienten samt få en förståelse för dennes problematik medan klientens roll 
är att söka denna professionella hjälp samt ge den informationen som krävs till socialsekreteraren så 
att denne skall kunna hjälpa. Dessa två roller kan ses som väldigt åtskilda med olika skyldigheter 
och rättigheter. Då dessa två roller är väldigt olika innehar de dessutom väldigt olika former av 
makt. Makten kan i detta fall ses som ojämlik då rollerna också är ojämnlika. Socialsekreterarens 
makt intar formen av myndighetsutövning vilket kan vara avgörande för vilken hjälp klienten skall 
få. Klienten däremot har till skillnad från socialsekreteraren en begränsad makt då denne enbart kan 
kontrollera vilken information denne ger ut till socialsekreteraren. Om socialsekreteraren och 
klienten skulle befinna sig i andra roller som inte skulle vara så pass olika, antar vi att detta skulle 
kunna innebära en större jämlikhet i makt. 
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i studien stegvis. I avsnittet kommer vi 
att presentera val av metod, litteratursökning, urval, utformande av intervjuguide, genomförande, 
analysmetod, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt slutligen etik. 
 
5.1 Val av metod 
Då syftet med vår studie är att undersöka våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänstens bemötande och insatser har vi valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17) skriver att kvalitativa metoder utgår från studiesubjekten 
medan kvantitativa studier utgår i högre grad från forskarens tankar om vad som skall stå i centrum. 
Bryman (2011, s. 371-372) beskriver att utgångspunkten i en kvalitativ studie är de studerades 
perspektiv samt vad de uppfattar som betydelsefullt och viktigt. En kvalitativ forskare strävar att få 
en nära relation med de individer som studeras för att kunna uppfatta världen på deras sätt (Bryman, 
2011, s. 371-372). Då vi vill utgå från kvinnornas perspektiv och åsikter och inte våra egna tankar, 
innebär detta att en kvalitativ metod är mest passande för vår studie. Dessutom anser vi att vi 
kommer att besvara vårt syfte och våra frågeställningar på ett mer fullständigt sätt genom att utgå 
från en kvalitativ metod. 
 
Vi har valt att i denna studie använda oss av semistrukturerade intervjuer med en kombination av 
öppna samt slutna frågor och möjlighet till följdfrågor. Detta tillvägagångssätt valdes då vi ville ha 
friheten att ställa frågorna i den ordningsföljden som var passande samt att ställa frågor som 
anknyter till något vi fann intressant i intervjupersonens utsaga. Vi ville dessutom att 
intervjupersonerna skulle ha möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt vilket de enligt Bryman 
(2011, s. 415) har vid denna form av intervjuer.     
 
5.2 Litteratursökning 
Det är viktigt för forskaren att göra en litteraturgenomgång av tidigare studier inför skapandet av sin 
egen studie, genom att göra detta kan forskaren ta reda på vilka kunskaper som redan finns inom 
området samt vad som redan gjorts. Genom att genomföra en litteraturgenomgång bevisar forskaren 
att denne är kapabel till att välja ut studier och läsa dem på ett vetenskapligt sätt (Bryman, 2011, s. 
97). Litteratursökningen gjordes i databaserna ” Social Services Abstracts”, ”Sociological 
Abstracts” samt ”PsycINFO”. Sökorden som användes i samtliga databaser är social services, client 
views, client relations och client expectations. Dessa sökord användes i olika kombinationer i de 
olika databaserna.  
 
Den första sökningen gjordes den 25 november 2013, där vi sökte i Social Services Abstracts efter 
både nationella och internationella studier. En sökning genomfördes och resulterade i 407 träffar 
men efter att vi har valt studier som är vetenskapligt granskade (peer reviewed) blev resultatet 318 
träffar. Endast artiklar på engelska togs med och då blev resultatet 316 träffar. För att begränsa 
resultaten ytterligare valde vi att göra en tidsbegränsning på studierna som sträckte sig mellan 
årtalen 2000-2013. Vi valde att begränsa oss från år 2000 då vi ville ha så aktuell forskning som 
möjligt, och detta resulterade i 196 träffar. Granskningen av träffarna skedde med utgångspunkt i 
problemområdet och frågeställningarna och då exkluderades 190 träffar på grund av att de berörde 
andra ämnen som inte var relevanta för vårt problemområde. Ett flertal studier berörde föräldrars 
syn på socialtjänsten, vars barn har tagits ifrån dem. Andra studier berörde patienters syn på 
sjukvård. Vissa studier berörde äldreomsorgen. Ett antal studier berörde socialt arbete utifrån ett 
religiöst perspektiv. Efter en närmare läsning av studierna, exkluderades ytterligare två då vi 
upplevde att de inte passar in i vårt syfte. Vi valde att utgå ifrån fyra studier som undersöktes 
närmare. Studierna behandlar klienters upplevelser av socialtjänsten i helhet där det inkluderar 
bemötande och insatser. En del av studierna tar även upp klienters förväntningar på socialtjänsten 
och socialsekreterare.   
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Ytterlige en sökning gjordes i databasen ”Sociological abstracts” den 25 november 2013. En 
sökning genomförandes och resulterade i 1238 träffar. Efter att vi har valt peer reviewed studier, 
artiklar enbart på engelska, och tidbegränsning som sträckte sig mellan årtalen 2000-2013 resultatet 
blev 322 träffar. Efter en systematisk genomgång av artiklarna hittade vi inga relevanta artiklar som 
passade vårt syfte. 
 
En sökning till gjordes och denna gång i databasen “PsycINFO” den 2 december 2013, sökningen 
resulterade i 2085 träffar. Efter att vi har valt peer reviewed studier blev resultatet 1959 träffar. 
Endast artiklar på engelska togs med och då blev resultatet 1894 träffar. För att begränsa resultaten 
ytterligare valde vi att göra en tidsbegränsning på studierna som sträckte sig mellan årtalen 2000-
2013 och detta resulterade i 1092 träffar. På denna databas kunde vi göra flera begränsningar där vi 
valde olika ämnen, ”client attitude”, ”social worker”, ”social services”, ”client satisfaction” och 
”social casework”. Detta resulterade i 13 träffar. Granskningen av träffarna skedde med 
utgångspunkt i problemområdet och frågeställningarna och då exkluderades 12 träffar på grund av 
att de berörde andra ämnen som inte var relevanta för vårt problemområde. Vi valde att utgå ifrån 
en studie som undersöktes närmare. Studien behandlar klienters upplevelser av socialtjänsten i 
helhet där det inkluderar bemötande och insatser.  
 
I eftersökningen av relevant tidigare forskning tog vi hjälp av referenslistan från boken ”Varför går 
hon?” av Holmberg och Enander 2010 och hittade en studie som beskriver våld mot kvinnor och 
hur våldet kan visa sig. Vi använde oss av denna studie i inledningen. Vi har även tagit hjälp av 
referenslistan i handboken om socialnämndes ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld av Socialstyrelsen 2011, där vi hittade en doktorsavhandling ” Så blir det hjälp” av 
Carlsson 2003, som vi använt oss av i tidigare forskning. 
 
5.2.1 Källkritik 
Inom källkritiken skiljer man mellan primärkällor och sekundärkällor. De ursprungliga källorna är 
primärkällorna, medan sekundärkällorna har överförts från en person till en annan (Thurén, 2013, s. 
45). I vår studie har vi använt oss av till stor del av förstahandskällor, vilket ökar studiens 
tillförlitlighet och validitet. Thurén (2013, s. 75) beskriver vidare att vetenskapliga undersökningar 
och rapporter anses ha hög tillförlitlighet, men man måste vara medveten om att 
forskningsresultaten kan ifrågasättas ytterligare. En vetenskaplig text publiceras efter att ha 
genomgått peer review, där texten granskas av andra forskare, men även då kan resultaten 
ifrågasättas (Thurén, 2013, s. 75). Den tidigare forskning vi har använt oss av är peer reviewed 
studier, även med hjälp av detta kan studiens resultat fortfarande ifrågasättas. Thurén (2013, s. 111) 
beskriver att öppenhet i en studie ökar tillförlitligheten, där författaren anger vilka källor som har 
använts i en studie. Att ange vilka metoder som har använts ökar tillförlitligheten ytterligare. I detta 
fall kan läsaren själv gå vidare och granska de påståenden som görs. Detta är ett grund till att 
vetenskapliga studier anses ha hög tillförlitlighet. Bryman (2011, s. 97) beskriver att en noggrann 
genomförd litteraturgenomgång kan stärka forskarens trovärdighet eftersom denne får mer 
kunskaper inom området innan denne påbörjar sin egen undersökning (Bryman, 2011, s. 97). Detta 
har vi även applicerat i vårt arbete då vi genomförde en noggrann genomgång av de tidigare 
studierna innan vi påbörjade vår egen.  
 
5.3 Urval 
Vi har använt oss av ett målinriktat urval. Denna typ av urvalsteknik inbegriper ett försök att skapa 
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren utför urvalet utifrån önskan om att 
intervjua personer som är relevanta för problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 434). Våra 
kriterier inför detta urval har varit följande: intervjupersonerna är kvinnor som är över 20 år och har 
haft kontakt med socialtjänsten utifrån att de har varit utsatta för någon form av våld av sin partner.  
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Kvinnorna definierade sig själva som våldsutsatta och de har lämnat sin våldsutövande partner. 
Kvinnornas kontakt med socialtjänsten har varit på olika enheter och har utgått från olika behov.   
 
Ämnet för denna uppsats har tilldelats oss av en socialtjänst i en svensk medelstor stad. På grund av 
detta togs den initiala kontakten med intervjupersonerna av socialtjänsten eller andra stödenheter för 
våldsutsatta kvinnor, då sekretess kring personuppgifterna samt kontaktuppgifterna råder. 
Socialtjänsten använde sig av ett bekvämlighetsurval när urvalet av intervjupersonerna 
genomfördes. Bryman (2011, s. 194) beskriver bekvämlighetsurval som ett urval där deltagarna 
består av personer som finns tillgängliga för tillfället för forskaren (Bryman, 2011, s. 194). Från 
socialtjänsten fick vi kontaktuppgifter till åtta stycken kvinnor som eventuellt skulle kunna tänka 
sig att medverka i vår studie. Vi kontaktade dem för att presentera oss och vår studies syfte samt för 
att fråga dem om de skulle vilja medverka och eventuellt boka en tid för intervju. Två av kvinnorna 
valde att inte vara med i studien vilket resulterade i totalt sex stycken respondenter.  
 
5.4 Utformande av intervjuguide 
En intervjuguide innehåller korta minneslistor över vilka teman som skall täckas i en intervju 
(Bryman, 2011, s. 419). Intervjuguiden för föreliggande studie är utformad på följande sätt: 
Inledning, teman och avslutning (se bilaga 1). Under inledningen har vi utformat frågor som berör 
intervjupersonernas bakgrundsinformation som exempelvis namn, ålder, arbete, barn med mera. De 
teman vi valde för vår intervjuguide var bemötande, insatser samt klientperspektiv. Vårt syfte med 
att införa temat klientperspektiv i intervjuguiden var endast för att skapa en bättre struktur av 
intervjuguiden. Detta tema berör intervjupersonernas upplevelser av bemötande och insatser vilket 
utgör våra centrala teman i studien. Avslutningen berör frågor angående upplevelsen att bli 
intervjuad samt förfrågan om intervjupersonen önskar vidare kontakt med socialtjänsten eller annan 
stödverksamhet.     
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med både öppna och slutna frågor samt 
följdfrågor, vi hade även som avsikt att intervjupersonerna skulle svara fritt på frågorna som vi 
ställde (Bryman, 2011, s. 415). På grund av detta anser vi att en semistrukturerad intervju var 
lämplig då den kombinerar både fasta frågor som ställdes till alla intervjupersoner samt möjligheten 
att ställa följdfrågor där vi tyckte att det är passande (Bryman, 2011, s. 415). Våra intervjufrågor är 
utformade med utgångspunkt i syftet samt frågeställningarna. Målet med dessa intervjufrågor är att 
de skall besvara syftet och frågeställningarna. Våra intervjufrågor är formulerade på ett språk så att 
de passar intervjupersonerna. Språket som vi använde i intervjufrågorna var ett vardagligt sådant då 
vi undvek att använda oss av fackliga termer.  
 
5.5 Genomförande 
Fem stycken intervjuer gjordes genom möte och en av dem skedde via telefon. En av intervjuerna 
hölls dessutom av enbart en av oss på grund av sjukdom. De intervjuer som skedde via möte ägde 
rum på olika offentliga platser som vi valde i samråd med kvinnorna. Intervjuerna var mellan 16-40 
minuter långa. Enligt Bryman (2011, s. 421) skall det säkerställas att intervjun genomförs i en miljö 
som är lugn där inga störningar kan ske. Intervjupersonen skall heller inte behöva oroa sig för att 
tredje parter kan höra vad som sägs vid intervjun.   
 
I början av intervjun gavs ett informationsblad ut till intervjupersonen vilket också lästes upp 
muntligt (se bilaga 2). Därefter undertecknades samtycke från intervjupersonernas sida om att 
medverka i intervjun och vi som intervjuare undertecknade lovade att informationen inte skulle 
komma till andra parters kännedom samt att den endast får användas som underlag till vår studie (se 
bilaga 3). Vi lovsde att allt skriftligt samt inspelat material kommer att gallras efter studiens avslut. 
Under intervjun som genomfördes via telefon lästes informationsbladet upp för att sedan skickas till 
intervjupersonen via e-post och enbart muntligt samtycke inhämtades. Alla intervjuer spelades in 
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vilket enligt Bryman (2011, s. 420) är viktigt för en detaljerad analys och för att fånga 
intervjupersonernas svar med deras egna ord. Bryman (2011, s. 420) beskriver att om intervjuaren 
enbart antecknar det som sägs kan speciella fraser och uttryck gå förlorade. 
 
5.6 Analysmetod 
Efter genomförandet av intervjuerna påbörjade vi bearbetningen av dem. Vi börjande med att 
transkribera intervjuerna. Vi delade upp dem i två delar vilket ledde till att vi transkriberade tre 
stycken intervjuer var. Transkriberingen av alla intervjuer skedde med hjälp av 
transkriberingsplattor och gjordes under i genomsnitt 3 dagar. Vi använde oss sedan av tematisk 
analys då vi ville fokusera på vad som sades och inte hur det sades (Bryman, 2011, s. 527). Att 
utföra en tematisk analys innebär enligt Bryman (2011, s. 528) att forskaren till en början skapar ett 
index av centrala teman och subteman som kommer att finnas i studien. Dessa teman och subteman 
utgör enligt författaren återkommande motiv i texten som baseras på datan. Teman och subteman 
förekommer enligt Bryman (2011, s. 528) då forskaren flertalet gånger läser igenom materialet som 
har framkommit från fältstudierna. Dessa teman och subteman appliceras sedan på den data som 
forskaren har kommit fram till som i sin tur är organiserad i kärnteman (Bryman, 2011, s. 528). Vi 
använde oss av denna form av analys då vi ville få specifika fakta och inte var intresserade av hur 
kvinnorna i intervjun förmedlade dessa. De teman vi har sett i vårt resultat är positiva respektive 
negativa förväntningar och upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser. Vi analyserade 
informationen i de olika teman för att sedan diskutera kring denna i förhållande till de teorier och 
begrepp som vi har valt. Rollteorin och maktperspektivet användes inte vid bearbetningen av de 
empiriska data som vi fick ut. De användes däremot vid analysen av dessa då vi knöt an rollteorin 
och maktperspektivet till empirin för att kunna förstå de eventuella rollerna som framkommer. Vi 
valde att gå vidare på detta sätt på grund av att vi ansåg att det kommer att tillföra mer intressanta 
reflektioner till arbetet.  
 
Kvale (1997, s. 156) beskriver vilken stil en utskrift av en intervju ska ha om den ska ge en allmän 
uppfattning av intervjupersonens åsikter och upplevelser. Författaren uppger att det i detta fall kan 
vara passande att forskarna omformulerar och koncentrerar uttalanden. Ordagranna utskrifter av 
talspråk med pauser och repetitioner är enligt Kvale (1997, s. 241) svåra att förstå för läsaren och 
intervjuutdrag på ett vardagsspråk är utmanande att läsa. För att underlätta för läsaren måste 
forskaren på grund av detta återge spontana talspråk i skriftlig form (Kvale, 1997, s. 241). Det kan 
också vara viktigt att införa information om hur talspråk och skriftspråk skiljer sig åt, så att 
intervjupersonerna och läsarna är medvetna om detta (Kvale, 1997, s. 158). Vi har i vår studie 
avidentifierat intervjupersonernas svar och citat då anonymitet har utlovats.  
 
5.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet hänför sig till konsistensen som ett forskningsresultat har. Det är viktigt att 
alltid försöka öka reliabiliteten i en studie för att undvika att subjektivitet uppstår. En för stark 
tonvikt på reliabiliteten kan dock hindra kreativiteten samt föränderligheten i studien (Kvale, 1997, 
s. 213). Validitet behandlar om en studie verkligen undersöker det den är avsedd eller menad att 
undersöka (Kvale 1997, s. 215). Författaren förklarar vidare att en bredare definition av validitet 
också skulle kunna vara att validiteten hänför sig till vilken utsträckning observationerna i en studie 
representerar de fenomen eller variabler som studeras. Begreppet generaliserbarhet handlar slutligen 
huruvida resultaten som en studie har kommit fram till är generaliserbara. Detta innebär att 
generaliserbarheten behandlar huruvida studiens resultat kan generaliseras till övriga situationer 
eller till personer som liknar dem i studien (Kvale, 1997, s. 209). 
 
Kvale (1997, s. 209) beskriver att validitet i en kvantitativ undersökning begränsas till de gjorda 
mätningarna samt om forskaren mäter det denne avser att mäta. I en kvalitativ studie däremot 
behandlar validiteten huruvida studien undersöker vad som är avsett att undersökas (Kvale, 1997, s. 
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209). Medan reliabilitet i kvantitativa undersökningar behandlar måttens och mätningarnas 
följdriktighet och pålitlighet lägger reliabiliteten inte lika stor vikt på frågor som rör mätning vid en 
kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 161). Generaliserbarhet används i större utsträckning inom 
kvantitativa studier då resultaten i större grad går att generalisera på grund av att de i de flesta fall är 
fler än i en kvalitativ studie (Kvale, 1997, s. 208). I en kvantitativ studie bygger dessutom inte 
resultaten på tolkningar som i kvalitativa studier utan på objektiva mätningar vilket i större mån kan 
generaliseras (Kvale, 1997, s. 208). Författaren beskriver att generaliserbarhet i en kvalitativ 
undersökning till största del uttrycks i form av analytiska generaliseringar där personen som 
genomför studien presenterar diverse argument samt belägg för kraven på generaliserbar kunskap 
(Kvale, 1997, s. 261).  
 
Vi anser att vår roll som socionomstudenter och blivande socialsekreterare kan ha påverkat 
intervjupersonernas svar då studien bland annat avser att undersöka deras förväntningar och 
upplevelser av socialsekreterare och socialtjänsten. Detta var tydligt även i några av intervjuerna då 
ett antal intervjupersoner frågade vilken roll vi har i studien, vad vi studerar till och vad vi kommer 
att bli när vi blir examinerade. Vi kan därmed dra slutsatsen att intervjupersonerna eventuellt var 
vaksamma över vad de berättade för oss då de tolkade det som att vi representerade socialtjänsten. 
Intervjuaren har som uppgift att skapa en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg i att prata 
fritt om sina känslor och upplevelser (Kvale, 1997, s. 118). Detta har vi strävat efter genom att 
exempelvis låta intervjupersonerna bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Vi upplevde dock att 
det var utmanande att skapa en atmosfär där intervjupersonerna är tillräckligt bekväma för att 
berätta allt de upplevde och kände, bland annat på grund av vår roll som blivande socialsekreterare. 
Detta kan enligt oss ha påverkat studiens validitet. Däremot tror vi också att intervjupersonernas 
svar kan ha påverkats av det faktum att de är anonyma i studien vilket vi informerade 
intervjupersonerna om innan intervjuerna påbörjades. På grund av att vi dessutom har informerat 
om att vi har sekretess gällande deras personuppgifter och tystnadsplikt kring det de berättar för oss, 
kan detta ha lett till ökad validitet och reliabilitet. Detta kan därmed ha resulterat i att 
intervjupersonerna kan ha upplevt en större säkerhet och trygghet med att vara ärliga med deras 
åsikter och upplevelser.   
 
Inspelning av en intervju utgör en bra förutsättning för att kunna göra en korrekt utskrift av 
intervjun (Kvale,1997, s. 149). För att säkerställa vår utskrifts kvalitet försäkrade vi oss innan vi 
började med detta att vi var medvetna om utskriftens syfte samt om hur vi skulle gå tillväga. Detta 
ökar enligt Kvale (1997, s. 150) utskriftens reliabilitet. För att kunna öka validiteten och 
reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av inspelning på alla genomförda intervjuer då vi ville 
minska eventuella feltolkningar.  
 
Eftersom vi inte delade ut intervjuguiden i förhand till intervjupersonerna kan detta ha påverkat 
studiens resultat då intervjupersonerna inte var förberedda på vilka frågor vi skulle ställa. Detta kan 
enligt oss ha påverkat reliabiliteten i vår studie då intervjupersonerna inte hade tid att förbereda sina 
svar, vilket kan ha resulterat i mer ärliga och naturliga svar. Detta anser vi kan även ha haft 
påverkan på studiens validitet då svaren som intervjupersonerna gav oss eventuellt inte håller 
samma kvalitet som de skulle om intervjupersonerna hade haft tid att förbereda dem.  
 
Bryman (2011, s. 362) beskriver hur en kvalitativ forskare bör förhålla sig till sina intervjupersoner 
samt till deras utsagor. Författaren förklarar att i kvalitativa studier är det mycket förekommande att 
forskaren i stor mån utgår från intervjupersonernas uppfattningar och åsikter. Detta benämns av 
författaren som bland annat empati och att ''se världen med deras ögon''. Målet med detta anger 
Bryman (2011, s. 362) vara att forskaren önskar komma intervjupersoner närmare för att kunna 
skapa en större förståelse för dennes berättelse och situation. Det finns dock en negativ konsekvens 
av detta vilket enligt författaren kan vara att forskaren identifierar sig med intervjupersoner och 
därmed tappar bort syftet med studien. Dessutom finns chansen att forskaren enbart tar till sig vissa 
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intervjupersoners perspektiv och bortser från andras på grund av diverse orsaker som exempelvis att 
dessa perspektiv inte gynnar studiens syfte (Bryman, 2011, s. 363). Vi har genom hela vår studies 
genomgång haft detta i åtanke för att vara medvetna om riskerna som finns. Våra tolkningar och vår 
analys av utsagorna kan dock ha påverkats av våra livserfarenheter samt våra förkunskaper om 
ämnet. Detta kan ha skett omedveten från vår sida vilket i sin tur kan ha påverkat studiens 
reliabilitet på ett negativt sätt.  
 
Vi har i vår studie inte haft som ambition att kunna generalisera våra resultat då vi enbart var 
intresserade av att undersöka hur dessa specifika kvinnors upplevelser av och förväntningar på 
socialtjänsten såg ut. Vi har enbart haft sex stycken intervjupersoner vilket kan uppfattas som ett 
begränsat antal. Dessa intervjupersoners utsagor och berättelser skiljde sig dessutom åt från 
varandra vilket enligt oss kan vara negativt för generaliserbarheten. Föreliggande studiens resultat 
kan däremot generaliseras till teori (Bryman, 2011, s. 369). Det är inte statistiska grunder som är det 
avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ studie diskuteras. Det är kvalitén på 
de teoretiska slutsatserna som bedöms vara viktiga för generaliserbarheten (Bryman, 2011, s. 369). 
 
5.8 Etik 
Då vi i vår studie kommer att komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor som anses vara en utsatt 
grupp, behöver vi vara mycket vaksamma kring de etiska riktlinjerna som vi måste följa samt 
forskningskravet kontra individskydd. På grund av detta har vi i grunden utgått från 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) samt även vetenskapsrådets god forskningssed (2011). 
 
Vi har enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) informerat kvinnorna angående vad 
vår studie behandlar så att de har insikt i vad vi skall studera. Detta påpekas även av Kvale (1997, s. 
107) som skriver att det är av stor vikt att informera intervjupersonerna kring ämnet av studien och 
vilka risker samt fördelar som kan finnas med att delta i forskningsprojektet (Kvale 1997, s. 107). 
På grund av att ämnet kan vara svårt att diskutera har vi informerat kvinnorna att de har möjligheten 
att avböja om de känner att de inte vill besvara en viss fråga eller avvika helt från studien 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Intervjupersonerna har möjlighet att avvika från studien när de vill 
samt att tvång inte skall uppstå (Kvale, 1997, s. 107). Vi har även tagit hänsyn till om det skulle 
uppstå oförutsedda situationer som förorsakas på grund av intervjuerna. Vi har förberett oss inför 
detta genom att bland annat lämna socialtjänstens kontaktuppgifter till kvinnorna samt våra egna 
och en annan stödjande verksamhets. Det kommer att vara socialtjänsten samt denna verksamhet 
som har ansvar för om kvinnorna behöver ytterligare stöd efter intervjuerna, vilket vi har informerat 
kvinnorna om. Vi har författat ett informationsblad (se bilaga 2) som har getts till kvinnorna innan 
intervjuerna påbörjades. Dessa innehåller information om studien, vad det innebär att skriva på ett 
skriftligt samtycke, deras rättighet att avbryta studien samt ett datum efter vilket de inte kan ångra 
sig angående sin berättelse. I informationsbladet står det även att vi inte kommer att återkoppla till 
socialtjänsten gällande vad de har sagt och att vi kommer att anmäla till socialtjänsten om vi får 
reda på oroande fakta gällande barn. Det kommer dessutom att framgå att vi har tecknat 
sekretesspapper hos socialtjänsten som säger att vi har sekretess gällande kvinnornas 
personuppgifter. Slutligen i informationsbladet lämnade vi kontaktuppgifter till socialtjänsten, vår 
handledare och våra egna. Dessa informationsblad har vi gått igenom innan intervjuerna påbörjats 
för att säkerställa att kvinnorna är införstådda med det som anges. 
 
Vi har givetvis hämtat kvinnornas samtycke innan påbörjad intervju enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtyckespapper (se bilaga 3) har tecknats där det framgår att 
kvinnorna ger sitt samtycke till att medverka i intervjun. Detta gjorde vi då vi till högsta grad vill 
undvika situationer där kvinnorna eventuellt uppger att de aldrig gav sitt samtycke till att medverka. 
I detta samtycke har dessutom vi som forskare undertecknat att vi inte kommer att använda 



16 
 

kvinnornas utsagor till något annat förutom vår studies ändamål enligt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).    
 
Då det råder sekretess kring kvinnornas personuppgifter samt kontaktuppgifter upprättade 
socialtjänsten samt en annan stödjande verksamhet som hade haft kontakt med kvinnorna den första 
kontakten. Detta på grund av att vi dessutom måste respektera kvinnornas integritet. Dessutom 
skedde detta av etiska skäl då intervjupersonerna har befunnit sig i en utsatt situation vilket vi vill 
respektera genom att de i början får kontakt med en person som de redan känner till. 
Sekretesspapper har slutligen tecknats gällande att vi har tystnadsplikt gentemot kvinnorna och att 
vi kommer att avidentifiera personliga uppgifter samt förvara dem från obehöriga enligt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
 
Vi har i utförandet av vår studie beaktat forskningskravet kontra individskyddskravet. Ett viktigt 
mål för samhällsvetenskaperna är enligt Kvale (1997, s. 104) och vetenskapsrådet (2011, s. 18) att 
ta fram kunskap som kan förändra och förbättra människors situation och ge dem ett ökat värdet. 
Forskning där människor är deltagare måste ha en vetenskaplig fördel för mänskliga intressen. 
Kvale (1997, s. 110) och vetenskapsrådet (2011, s. 18) beskriver vidare att intervjupersonen ska lida 
så lite skada som möjligt i deltagandet av en studie, och att de fördelarna för den kunskap forskaren 
erhåller skall uppväga risken för intervjupersonen. I diskussion med vår handlare gällande 
forskningskravet kontra individkravet har vi kommit fram till att med hjälp av denna studie kommer 
socialtjänsten att kunna förändra och förbättra sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, främst gällande 
bemötande och insatser. Vi har minimerat riskerna för bland annat kvinnornas dåliga psykiska 
mående genom att inte diskutera kring våldet utan att fokusera på socialtjänstens bemötande och 
insatser. Vi kan dessutom minimera riskerna för kvinnorna genom att undvika frågor som kan 
upplevas som känsliga för dem. Vi frågade socialtjänsten samt annan stödjande verksamhet som 
arbetar med våldsutsatta kvinnor angående frågor som kan upplevas känsliga för våldsutsatta 
kvinnor innan genomförandet av intervjuerna. 

   
6. Resultat och analys 
De sex kvinnor vi har intervjuat är alla av olika ålder och ursprung men har det gemensamt att de 
samtliga haft kontakt med samma socialtjänstkontor i avsikt att få stöd och hjälp på grund av att de 
utsatts för våld i nära relation. I resultatet och analysen kommer vi bland annat att visa på olika 
klientpositioner och socialarbetarpositioner som den våldsutsatta kvinnan samt socialsekreteraren 
enligt oss intar. Dessa positioner kan bland annat exempelvis vara den utsatta klientens, den 
professionella, personliga eller personligt professionella socialsekreterarens. För att analysera våra 
resultat kommer vi att använda oss av rollteorin samt maktperspektivet. Analysen återfinns i direkt 
anslutning till resultatet. Resultatet och analysen kommer att presenteras i två teman: a) våldsutsatta 
kvinnornas förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens bemötande samt b) de våldsutsatta 
kvinnornas förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens insatser. Dessa delas i sin tur upp i 
två underrubriker: 1) förväntningar samt 2) upplevelser. Avslutningsvis beskrivs studiens slutsatser i 
återkoppling till våldet. 
 
6.1 De våldsutsatta kvinnornas förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänstens bemötande 
En av de våldsutsatta kvinnorna i vår studie hade inga förväntningar på socialtjänstens bemötande 
medan andra kvinnor hade positiva förväntningar. Dessa positiva förväntningar uppfylldes dock inte 
enligt kvinnorna. Kvinnornas upplevelser av socialtjänstens bemötande gentemot dem har skilt sig 
drastiskt. Vissa av kvinnorna beskriver att socialtjänsten hade ett mycket lyssnande och bekräftande 
bemötande, medan andra anser att socialtjänsten bland annat inte riktigt förstod allvaret i deras 
situation vilket ledde till ett sämre bemötande.  
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6.1.1 Kvinnornas förväntningar på socialtjänstens bemötande 
I vår studie fann vi att kvinnorna hade olika förväntningar på socialtjänstens bemötande. En kvinna 
uttryckte att hon inte hade några förväntningar på socialtjänstens bemötande men att det bemötande 
hon fick var mycket bra. Kvinnan berättade att hon i början var orolig och rädd inför mötet med 
socialtjänsten, men att hon sedan blev överraskad då bemötandet var bättre än vad hon trodde att det 
skulle vara. 
 
”Jag blev överraskad då jag inte förväntade mig något speciellt. Det kom som en överraskning kan man säga. 
När jag började få kontakt med socialtjänsten då började jag känna att jag kunde förvänta mig någonting på 
riktigt eftersom jag insåg att de brydde sig så mycket om mig och att de verkligen ville hjälpa, inte bara låta 

mig förfalla”. 

Kvinnans upplevelse kan vi koppla till Engströms (2013) studie där författaren beskriver att när 
socialtjänsten och en klient är i kontakt kan det vara så att detta utgör klientens allra första kontakt 
med socialtjänsten. Med detta i åtanke förklarar författaren att det är viktigt att socialsekreteraren 
visar empati och förståelse gentemot klienten samt att kontakten med klienten behandlas med 
respekt och tillit (Engström, 2013). Kvinnan beskrev i intervjun att denna kontakt med 
socialtjänsten utgjorde hennes första. Utifrån detta samt det Engström (2013) beskriver kan 
socialsekreteraren ses som att i större mån ha empati, förståelse samt respekt och tillit i åtanke än 
kontroll och maktutövande. Goffman (2009, s. 23) beskriver att hur en individ agerar i många fall 
syftar på att göra ett visst intryck på någon av de andra individerna. Socialsekreteraren som denna 
kvinna fick agerade utifrån detta med fokus främst på den personliga sidan av sin roll, vilket kan ha 
fått kvinnan att känna tillit gentemot socialsekreteraren samt känna sig mer bekväm med att berätta 
sina upplevelser. Socialsekreteraren hade eventuellt anpassat dennes beteende samt framhävt vissa 
perspektiv av dennes roll på grund av att det var kvinnans första kontakt med socialtjänsten för att 
skapa ett lämpligt intryck.   
 
Till skillnad från föregående kvinna som inte hade några förväntningar på socialtjänstens 
bemötande mötte vi en kvinna som uttryckte att hon förväntade att hon skulle få träffa sin 
handläggare mycket oftare än vad hon egentligen fick och ville. Kvinnan berättade: 

 
”Att aldrig få träffa socialsekreteraren, det tycker jag är väldigt dåligt. Det tycker jag att man ska ha mer av, 

kontinuerliga träffar. Vi säger en gång i månaden eller något, det tycker jag vore jätte-bra”. 

Klientens roll i relationen mellan denne och socialsekreteraren är att ta emot hjälp, råd och stöd 
samt tillförse socialsekreteraren med information (Juhila, 2003, s. 83). Utifrån detta kan man anta 
att denna kvinna som klient inte får den hjälp, det råd och det stöd i den utsträckning som hon själv 
anser att hon är i behov av då hon inte har möjlighet att träffa sin handläggare så ofta som hon vill. 
Med andra ord blir kvinnans roll som klient inte uppfylld till fullo då hennes rättigheter som klient, 
som exempelvis att ta emot råd och stöd, inte blir tillgodosedda. Denna kvinnas berättelse kan 
därmed tolkas som att hon känner sig utsatt och inte lyssnad på av sin socialsekreterare vilket 
förstärker hennes roll som en utsatt klient. Med utsatt klient syftar vi på den klienten som kan 
beskrivas som sårbar och maktlös. På grund av att hennes roll utgör denna av en utsatt klients 
kanske hennes makt är begränsad då hon exempelvis inte kan påverka huruvida hon får träffa sin 
socialsekreterare eller inte. Socialsekreterarens roll blir kanske däremot inte ifrågasatt på samma 
sätt och denne har därmed samma makt som denne alltid har haft. Utifrån klientens perspektiv kan 
man dock tänka sig att socialsekreterarens roll som en stöttande och rådgivande person (Juhila, 
2003, s. 83) blir ifrågasatt och förblir ouppfylld då denne inte har regelbundna möten med kvinnan 
för att kunna ge råd och hjälp samt stöd. Eftersom antalet samtal är något som styrs utifrån 
socialsekreterarens arbetssituation skapas en maktskillnad som är tydlig i denna relation mellan 
kvinnan som utsatt klient och socialsekreteraren.  
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Samma kvinna ansåg också att socialtjänstens agerande tog för lång tid, vilket samstämmer med en 
annan kvinnas åsikt som utryckte att hon förväntade sig att socialtjänsten skulle agera mycket 
snabbare i hennes situation. Hon förväntade sig att de skulle hjälpa henne med hennes situation 
direkt. När dessa klienter vänder sig till socialtjänsten är de i en så pass utsatt situation att de själva 
kanske inte kan ta sig ur sin problematik. Det behov av direkt hjälp är något som de också förväntar 
sig att få tillgodosett. Det finns en risk att dessa klienter känner sig maktlösa när de kommer till 
socialtjänsten på grund av deras utsatta roll som har sina rötter i våldet. På grund av detta kanske 
klienterna inte uttrycker sin åsikt och sin vilja i lika hög grad som de borde för att få den hjälp de 
behöver. Socialsekreteraren kan eventuellt uppfatta denna tystnad från klientens sida som ett tecken 
på att situationen inte är akut och väljer därefter att inte agera direkt, eller på det sätt som klienterna 
önskar. Socialsekreteraren kan med den makt som denne besitter infria eller avslå önskningar 
(Sandström, 2008, s. 17). Utifrån detta kan man se att socialsekreteraren har makt att prioritera 
ärenden eller önskemål utifrån sitt eget omdöme, vilket leder till att vissa klienters ärenden tar 
längre tid eller att önskemål inte uppfylls på en gång. Detta kan ha skett i dessa kvinnors fall då de 
beskriver att det tog lång tid för socialsekreterarna att agera. Detta kan även kopplas till Beresford, 
Croft och Adsheads studie (2007) där vissa klienter har fått en negativ upplevelse av socialtjänsten 
då de anser att allting tar lång tid och att väntan gör de osäkra (Beresford m.fl., 2007). Kvinnan som 
vi intervjuade berättade: 
 

”Jag trodde att det skulle hända mycket mer…. Att de skulle kliva in direkt och försöka göra något åt det” 
. 

Ytterligare en kvinna hade förväntningar på socialtjänsten som inte uppnåddes. Kvinnan hade en 
stor tillit till socialtjänsten och förväntade sig att de skulle hjälpa och stötta henne, vilket hon senare 
upplevde att de inte gjorde. Kvinnan förväntade sig att socialsekreteraren skulle arbeta på ett öppet 
sätt och låta henne vara med i processen, vilket denne inte gjorde då kvinnan upplevde att 
socialsekreteraren gjorde saker bakom ryggen på henne. Kvinnan uttryckte att socialtjänsten inte 
tog sitt ansvar gällande hjälp och stöd i hennes situation. 
 
”Jag tycker ofta att de försöker lägga över det på andra. Ingen vill ta ansvar. Utan man delegerar ansvaret till 

andra myndigheter och andra personer”. 
 
Enligt Goffman (2009, s. 23) innebär en social roll att individen förverkligar de skyldigheter och 
rättigheter som är knutna till sin förutbestämda status. Socialsekreterarens roll utgör den som en 
myndighetsutövande person. Socialsekreteraren utgör dessutom en representant för systemet och 
arbetar därmed med regler och rutiner som grund. Med utgångspunkt i det Goffman beskriver kan 
man säga att socialsekreteraren förverkligar dessa regler och rutiner som är knutna till dennes 
status. Med denna roll tillkommer dessutom en stor del makt med vilken socialsekreteraren bland 
annat har möjlighet till kontroll samt delegering (Järvinen, 2002, s. 253). Kvinnans roll i relation till 
socialsekreteraren i detta fall är att hon utgör objektet för dennes rutiner och regler (Järvinen, 2002, 
s. 253). Hon utgör eventuellt också objektet för socialsekreterarens makt och kontroll vilket bland 
annat kan leda till att hon i vissa fall känner sig åsidosatt, sårbar samt maktlös. Utifrån dessa två 
olika roller kan två möjliga förklaringar varför socialsekreteraren delegerar och överlåter denna 
kvinnas ärende till andra myndigheter utan att själv hantera det ses. En förklaring skulle kunna vara 
att socialsekreteraren arbetar utifrån regler och rutiner som fastställer hur denne skall hantera 
ärendet där olika myndigheter har ansvaret för olika delar av det. På grund av detta är 
socialsekreteraren tvungen att delegera ansvaret till dessa andra myndigheter då reglerna och 
rutinerna bestämmer detta. Den andra förklaringen varför socialsekreteraren delegerar denna 
kvinnas ärende utan att hantera det skulle kunna vara att socialsekreteraren har makten och 
kontrollen över ärendet och har på grund av detta möjligheten att lämna över ansvaret för det om 
denne känner att den exempelvis inte har tid. Detta har lämnat kvinnan undrandes varför ingen tar 
hand om hennes ärende vilket försätter henne i en utsatt situation och därmed i en roll som en klient 
vars makt är begränsad.  
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6.1.2 Kvinnornas upplevelser av socialtjänstens bemötande 
I våra intervjuer med kvinnorna fick vi mycket blandade upplevelser av socialtjänstens bemötande. 
I detta tema presenteras först de negativa upplevelserna som kvinnorna beskrev och sedan de 
positiva. En av kvinnorna hade till en början en positiv upplevelse för att sedan få en negativ 
upplevelse. Vi börjar detta tema med denna kvinnas berättelse. 
 
Kvinnan berättade att socialtjänstens bemötande gentemot henne var bra i början men att detta 
sedan förändrades till det sämre. Kvinnan berättade att hon fick ekonomisk hjälp av socialtjänsten 
under några månader tills hon under en viss tidsperiod hade möjlighet till självförsörjning. Under 
tiden hon fick ekonomisk hjälp berättade kvinnan att hon fick en socialsekreterare som hon själv 
beskrev som väldigt snäll, hjälpsam och tillmötesgående. När kvinnan inte kunde försörja sig själv 
längre vände hon sig till socialtjänsten igen och fick då kontakt med en annan socialsekreterare. 
Bemötandet hon fick när hon vände sig till socialtjänsten för andra gången beskrev hon som något 
helt annorlunda, hon blev chockad. Kvinnan uppgav att hon kände sig väldigt ensam och utsatt på 
grund av att socialsekreteraren som hon pratade med inte ens ville träffa henne, utan bara prata via 
telefon. Kvinnan berättade: 
 
”Skulle jag ha träffat den personen från början, då skulle jag inte tycka att det var bra på socialtjänsten.  Jag 

skulle tycka att man inte får hjälp därifrån och att de inte tänker på människor”. 
 

Kvinnan förklarar att hon inte förstår varför bemötandet hon fick den andra gången var annorlunda 
än den första gången. En möjlig förklaring bakom detta annorlunda bemötande kan vara att varje 
socialsekreterare är annorlunda och att det beror på vilken socialsekreterare man träffar, då de olika 
socialsekreterarna kan ha olika förhållningssätt gentemot sin roll som socialsekreterare. Den första 
socialsekreteraren som kvinnan träffade kan ha haft en betoning på sin personliga sida. Med den 
personliga sidan hos en socialsekreterare syftar vi på den sidan där empati och lyssnade är de 
centrala inslagen. Den andra socialsekreteraren kan dock ha haft en betoning på sin professionella 
sida. Med en professionell sida hos en socialsekreterare syftar vi på den sidan som främst som 
regleras av de regler och rutiner som råder. Sammanfattningsvis kan kvinnans upplevelse av 
socialtjänsten bottnas i att de olika socialsekreterarna hade olika syn på sin arbetsroll.  

Kvinnan beskrev att hon hade med sig en annan myndighetsperson vid första mötet med 
socialtjänsten, men att hon inte hade med sig någon vid det andra kontaktillfället med socialtjänsten. 
Detta kan ha haft en påverkan på mötet mellan socialsekreteraren och kvinnan. Makt kan uttrycka 
sig i vilken status en individ har, vilken organisation denne tillhör samt vilken utbildningsnivå 
denne har (Sandström, 2008, s. 19-20). Utifrån detta kan man anta att denna myndighetsperson 
besatt en del makt som kan jämföras med den makten som socialsekreteraren hade. Mötet mellan en 
klient och socialtjänsten utgör ett möte mellan ojämnlika sidor (Järvinen, 2002, s. 253) Goffman 
(2009, s. 149) skriver också kring detta och beskriver hur en interaktion mellan två olika team kan 
se ut. Utifrån det Järvinen och Goffman beskriver kan det påstås att om klienten har med sig en 
myndighetsperson vid mötet med socialtjänsten finns det en större möjlighet att detta möte blir mera 
jämlikt, då den andra myndighetspersonen jämnar ut den eventuella maktskillnaden mellan 
socialsekreterare och klient. 

Ett antal kvinnor hade fått en negativ upplevelse av socialtjänstens bemötande. En kvinna beskrev 
att hon vände sig till socialtjänsten med en orosanmälan. Kvinnan berättade att när hon fick kontakt 
med socialtjänsten tog de emot orosanmälan men berättade att de inte kunde göra något då de ville 
ha fler orosanmälningar, helst från andra myndigheter, för att kunna agera. Kvinnan uppfattade detta 
som mycket opassande då hennes barn var inblandade samt på grund av att socialtjänsten inte hade 
en helhetsbild av hennes situation. Kvinnan berättade slutligen att socialtjänsten inte gjorde så 
mycket i det skedet för att hjälpa henne. Detta beskrevs även av en annan kvinna som berättade att 
socialtjänsten fick henne att slappna av och börja berätta för att sedan säga att de inte kunde hjälpa 
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henne. En tredje kvinna förklarade att hon inte kände sig välkommen hos socialtjänsten då ingen 
ville hjälpa henne samt på grund av att de hela tiden gav henne falska förhoppningar som inte ledde 
till någon hjälp.   

 
”De borde ha hjälpt mig med problem i mitt liv, men man bara strök över det”. 

 
”Hur många gånger som helst har man lovat mig åtgärder, och det bara rinner ut i sanden. De säger 

nu ska vi göra såhär, nu ska vi hjälpa dig med det här, nu ska vi få det här att fungera. Men det 
rinner bara ut i sanden”. 

 

Slutligen beskrev ytterligare två kvinnor hur de upplevde sina socialsekreterare som ignoranta, 
okunniga, att de gav olika besked varje gång de träffades och att de inte kunde lita på 
socialsekreterarna då de gjorde saker som berörde dem utan att fråga. Dessa negativa upplevelser av 
socialtjänsten som beskrivs ovan kanske har som gemensam nämnare att kvinnorna kände sig 
åsidosatta, ignorerade, inte lyssnade på av sina socialsekreterare samt att de inte kände någon tillit 
till dem. Kvinnorna befinner sig i en utsatt roll som klient, vilket eventuellt kan förstärks av att 
kvinnorna uppfattar socialsekreterarens roll som en maktinnehavare som inte lyssnar på dem eller 
hjälper dem. Detta kan leda till att kvinnorna blir nedtryckta och anser sig själva ha ännu mindre 
makt samt färre saker att säga till om i mötet med socialsekreteraren. Kvinnorna kanske på grund av 
detta kan uppleva socialsekreteraren som bland annat ignorant och icke lyssnande. Liknande 
erfarenheter av socialtjänsten beskrivs i Ekendahls studie (2008) där klienterna uppger att de 
upplevde socialtjänsten som oengagerade i dem och deras problematik under hela tidsperioden då 
de var aktuella hos dem. Dessutom beskriver klienterna i denna studie att socialtjänsten och deras 
socialsekreterare missuppfattade deras problematik vilket ledde till att de fick lösningar som inte 
var anpassade efter deras behov och önskningar. Klienternas förklaring till varför detta hände var att 
socialsekreterarna inte lyssnade tillräckligt noga på dem och deras berättelser samt att de inte var 
tillräckligt engagerade i dem (Ekendahl, 2008). Detta kan också vara det som skedde i dessa 
kvinnors situationer också.  

En annan orsak som kan ha bidragit till dessa kvinnors negativa upplevelse av socialtjänstens 
bemötande är kvinnornas roll som klient som de intar i mötet. Med detta menar vi hur kvinnorna 
uppträder i sin roll som klient samt hur denna roll färgas av tidigare upplevelser av och deras syn på 
socialtjänsten. En utsatt kvinna som är nedbruten och som har en dålig bild av socialtjänsten kanske 
kan vara förberedd på ett dåligt bemötande av socialtjänstens sida i mötet. Detta kan eventuellt leda 
till att hon uppträder på ett negativt sätt gentemot socialsekreteraren, då hon har en förutfattad 
mening att denne ändå kommer att uppträda på detta sätt gentemot henne själv. Detta kan i sin tur 
leda till att socialsekreteraren försvarar sig och också uppträder på ett likvärdigt sätt mot kvinnan. 
Detta kan förklaras med hjälp av Goffman (2009, s. 23) som beskriver att i en interaktion påverkas 
individernas gemensamma handlingar av varandra. Med utgångspunkt i detta kanske kvinnans 
attityd och handlingar påverkar socialsekreterarens och vice versa vilket skapar eventuellt skapar en 
ond cirkel. Eftersom socialsekreteraren innehar mer makt än kvinnan utifrån dennes roll som 
myndighetsutövare (Juhila, 2003, s. 83) är möjligheten eventuellt större att denna har det sista ordet. 
Allt detta kan resultera i att kvinnans upplevelse av socialtjänsten blir dålig då hon uppfattar 
socialtjänsten som aggressiv, otrevlig eller ignorant. 
 
Kvinnorna som hade haft positiva upplevelser av socialtjänstens bemötande beskrev bland annat att 
socialsekreterarna var snälla personer som även var behjälpliga och förtroendeingivande. Kvinnorna 
nämnde dessutom att socialsekreterarna var väldigt tuffa och ställde även upp för dem samt var 
tillgängliga. Kvinnorna beskrev slutligen deras relation till socialsekreterarna som mycket god. En 
av kvinnorna berättade: 
 

”Jag tyckte att de var bra människor och de gjorde ett bra jobb. De visade verkligen att deras jobb är jätte 
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bra, att hjälpa människor. Jag tyckte att det de gjorde var väldigt stort för mig och det betyder mycket för 
mig. Och det kommer jag aldrig att glömma i mitt liv. De är riktiga människor för mig.”. 

 

Utifrån kvinnornas utsagor kan man se att socialsekreterarna som hade detta bra bemötande 
gentemot kvinnorna troligtvis har intagit sin roll som personlig professionell. Med en personlig 
professionell roll menas här rollen där socialsekreteraren behåller en balans mellan och kombinerar 
empati och lyssnande med regler och rutiner. Detta innebär eventuellt att socialsekreterarna bland 
annat arbetar med att byta ut kvinnans utsatta roll som en våldsutsatt individ till en roll som en 
självständig individ. Detta innebär kanske inte att makten försvinner. Makten kanske fortfarande 
existerar men används på ett sätt som gagnar kvinnorna, vilket gör att de ser makten på ett positivt 
sätt. Om makten däremot skulle ha använts på ett mer synligt sätt gentemot kvinnan eller på ett sätt 
som hon skulle anse vara kränkande skulle hon kanske inte se den på ett lika positivt sätt, utan tycka 
att makten är något negativt. Makten som socialsekreteraren utövar i detta fall sker eventuellt på ett 
mer diskret sätt, vilket leder till att lyssnandet och empatin betonas mer. I samband med detta 
förändras klientens roll som utsatt då kvinnan kanske känner sig starkare och att hon får den hjälp 
hon behöver. Mötet mellan en klient och systemet är ett möte mellan två ojämnlika sidor (Järvinen 
2002, s. 253-254). Utifrån Järvinens beskrivning kanske mötet mellan kvinnorna och socialtjänsten 
utgjorde ett möte mellan två mer jämlika sidor. Socialsekreteraren arbetade eventuellt utifrån regler 
och rutiner som var till kvinnornas fördel, vilket ledde till att kvinnorna inte kände att de utgjorde 
objekten för dessa till lika stor utsträckning. Kvinnornas upplevelse överensstämmer med 
Beresford, Croft och Adsheads (2007) studie där vissa klienter uppfattade sin socialsekreterare som 
empatiska, snälla, omtänksamma och omsorgsfulla. Dessa klienter upplever att en god relation med 
sin socialsekreterare är hjälpsam och viktig i kontakten med socialtjänsten. Klienterna upplevde 
dessutom att socialsekreterarna gav dem stöd, vilket var viktigt för deras relation (Beresford m.fl., 
2007).  
 
Utifrån våra resultat hittills upplever vi att de flesta av kvinnornas förväntningar inte överensstämde 
med den upplevelse de hade av socialtjänstens bemötande. Det vi har sett i denna analys är att då 
socialsekreterarna har en bra balans mellan sin personliga och sin professionella roll uppnås enligt 
kvinnorna det bästa möjliga bemötandet. Detta då makten blir mer diskret och empatin samt 
socialsekreterarens lyssnande sida växer.  
 
6.2 De våldsutsatta kvinnornas förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänstens insatser 
De våldsutsatta kvinnornas upplevelser av socialtjänstens insatser var mycket blandade. Vissa 
kvinnor hade goda förväntningar på socialtjänstens insatser som sedan uppfylldes medan andra inte 
hade några förväntningar alls men hoppades på att insatserna skulle leda till att de fick ett bättre liv. 
Slutligen fanns det också kvinnor vars förväntningar inte uppfylldes. 
 
6.2.1 Kvinnornas förväntningar på socialtjänstens insatser 
I vår studie fann vi många olika förväntningar på socialtjänstens insatser. En av kvinnorna beskrev 
att hon inte hade några förväntningar på insatserna hon skulle få från socialtjänsten men att hon 
hoppades på att insatserna skulle kunna hjälpa henne mot ett bra liv. Med ett bra liv menade 
kvinnan att hon skulle kunna leva och klara sig samt få stöd när hon skulle börja skola eller jobb. 
Detta överensstämmer dessutom med en annan kvinnas utsaga som berättade att hon förväntade sig 
att socialtjänsten skulle hjälpa henne ur den dåliga situationen som hon befann sig i. Hon förväntade 
sig dessutom att socialtjänsten skulle hjälpa henne genom att leda henne mot en förändring så att 
hon kunde få ett bra liv.  
 
''Att de skulle ta mig därifrån. Alltså där jag bodde förut. Det var de som var förväntningarna när jag började 

lita på dem. Det var att förändra mitt liv på ett bra sätt och inte bli lurad på något sätt''. 
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När kvinnorna anländer på socialtjänsten för att få hjälp intar de rollen som klienter. Med 
utgångspunkt i att kvinnorna sedan tidigare är våldsutsatta och därmed utsatta som personer 
behåller de troligtvis dessa egenskaper även i deras roll som klient. Detta innebär att kvinnorna 
söker hjälp från socialtjänsten utifrån en position som utsatt och sårbar klient som antagligen inte 
besitter en så stor del makt. När kvinnorna uppsöker socialtjänsten har de kanske en uppfattning om 
vad socialsekreterarna är och vad de gör och har därmed eventuellt en inre bild av att rollen som 
socialsekreterare är en roll som består av mycket makt och därmed möjligheter att ta beslut och 
hjälpa människor. Detta bestyrks även av Juhila (2003, s. 83) som påpekar att makten ser mycket 
annorlunda ut mellan socialsekreterare och klient på grund av att dessa roller är så pass olika 
(Juhila, 2003, s. 83). På grund av detta bildas kanske en förväntning hos kvinnorna att 
socialsekreteraren kommer att kunna hjälpa dem då de har denna maktfulla roll med möjlighet till 
att bevilja eventuell insats. 
 
Ett antal kvinnor beskrev att deras förväntningar på socialtjänsten inte uppfylldes. En kvinna 
menade att hon hade förväntat sig mer hjälp i början av hennes kontakt med socialtjänsten. Kvinnan 
förklarade att hon fick ordna det mesta gällande kontakter och besök på egen hand vilket enligt 
henne var en stor utmaning då hon var svag och inte visste hur hon skulle klara av allt detta själv. 
Kvinnan ansåg att hon hade förväntat sig insatser i form av mer stöd samt att hon hade förväntat sig 
att det skulle gå fortare att sätta igång processen. Detta påpekades också av en annan kvinna som 
berättade att hon förväntade sig att socialtjänsten skulle agera snabbare och ge henne och hennes 
barn hjälp i form av stöd och insatser i ett mycket tidigare skede än vad de gjorde. Kvinnan 
påpekade att socialtjänsten lät situationen fortgå utan att göra något vilket enligt hennes åsikt 
berodde på att de inte tog deras situation på allvar.  
 

''Det hände inte så mycket i början, jag hade förväntat mig att det hade gått lite fortare, jag skulle på en 
massa sjukbesök och göra allting själv. Jag vart besviken. Sen kom det senare efteråt, då börjar det hända 

saker. Men det var då i första skedet jag hade velat ha hjälp.'' 
 
Ytterligare två kvinnor uttryckte också att deras förväntningar inte hade uppfyllts. En av dem 
förklarade att hon förväntade sig att socialtjänsten skulle agera som en myndighetsutövande och 
bestämmande instans när det gällde hennes barn och hennes våldsutövande partner. Denna kvinna 
beskrev också att hon förväntade sig att socialtjänsten dessutom skulle hjälpa henne med ett skyddat 
boende om det skulle behövas. Allt detta påpekade dock kvinnan att socialtjänsten inte gjorde och 
beskrev sedan att tiden gick utan att socialtjänsten agerade för att hjälpa henne. Ytterligare en 
kvinna beskrev att hon förväntade sig att socialtjänsten skulle ta henne mer på allvar än vad de 
egentligen gjorde samt hjälpa henne i större utsträckning. Hon var noga med att påpeka att 
socialtjänsten enligt henne inte gjorde sitt yttersta i början för att hjälpa henne samt att de inte 
trodde på henne.  
 
Kvinnorna kan utifrån sin roll som utsatt klient ha uppfattningen att socialsekreterarens roll har 
större makt än vad denne egentligen har. Socialsekreterarens makt grundas främst i lagstiftning där 
makten intar formen av myndighetsutövning (Sandström, 2008, s. 18). Makten kan även skilja sig 
beroende på auktorietsförhållanden (Sandström, 2008, s. 18). Med detta menas att 
socialsekreteraren har lagstiftningen att förhålla sig till i arbetet med klienter och i val av insats och 
även sin ledare eller chef att utgå från. Socialsekreteraren arbetar dessutom utifrån regler och rutiner 
(Järvinen 2002, s. 253-254), vilket även påverkar socialsekreterarens makt vid val av insatser till 
klienter. Detta påverkar i sin tur socialsekreterarens roll då denne blir mer begränsad. Detta kan 
kopplas till kvinnornas utsagor som beskrivs ovan. Vissa av kvinnorna berättade att de inte fick 
hjälp lika snabbt som de skulle ha velat i början när de var sårbara och i behov av stöd och andra 
kvinnor beskrev att de inte fick någon hjälp alls av socialtjänsten. Med utgångspunkt i att 
socialsekreteraren kanske är begränsad i sin professionella roll har denne eventuellt inte möjlighet 
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att uppfylla kvinnornas förväntningar. Detta kan ha resulterat i att kvinnornas förväntningar av 
socialtjänstens insatser inte uppfylldes i dessa fall.      
 
6.2.2 Kvinnornas upplevelser av socialtjänstens insatser 
Utifrån kvinnornas berättelser framkom det en stor variation mellan positiva och negativa 
upplevelser av socialtjänsten insatser. Under detta tema presenteras först de positiva erfarenheterna 
och efter detta beskrivs de negativa erfarenheterna. 
 
En kvinna fick ett antal insatser av socialtjänsten som bestod av exempelvis ekonomiskt stöd samt 
boende. Kvinnan upplevde att hon kunde påverka val av insatser då hon tog eget initiativ i olika 
insatser för att det skulle gå fortare. Kvinnan upplevde även att insatserna har påverkat hennes liv 
då hon som person har förändrats och utvecklats samt hennes livssituation har underlättats. 
Slutligen beskrev kvinnan att hon upplevde att hon hade blivit motiverad av hjälpen hon fick av 
socialtjänsten, eftersom med den hjälpen hon fick kunde hon komma ur sin situation. Detta beskrivs 
även av en annan kvinna som berättade att hjälpen hon fick från socialtjänsten var den hjälp hon 
behövde. Hon berättade vidare att hon fick ekonomisk hjälp och hjälp med boende. Kvinnan 
upplevde att hon kunde påverka valet av dessa insatser då hon kände att hon kunde uttrycka sina 
behov och hon uttryckte också att hennes socialsekreterare var lyhörd för hennes vilja och 
önskemål. Kvinnan uttryckte att hjälpen hon fick från socialtjänsten var livsviktig för henne då hon 
inte visste var hon skulle befinna sig i livet utan den.  
 
En möjlig förklaring varför kvinnornas upplevelse hos socialtjänsten blev positiv kan ha varit på 
grund av att det som socialsekreteraren kunde erbjuda kvinnorna och det som kvinnorna eftersökte 
överensstämde med varandra, vilket ledde till att kvinnornas behov och önskemål uppfylldes. 
Socialsekreterarens makt att bevilja kvinnornas insatser kan med andra ord ha legat inom deras 
delegation. Detta innebär även att kvinnorna fick en positiv bild av socialsekreterarens roll som 
personlig och professionell. Ytterligare en förklaring bakom varför dessa kvinnors upplevelser av 
socialtjänsten kan ha varit så pass positiva kan vara på grund av att mötet som skedde mellan dem 
och socialsekreterarna var ett möte där en god och samarbetsvillig stämning rådde. Orsaken till att 
samarbetet blev gott kan ha varit på grund av att medlemmarna från båda teamen har lärt sig sin 
position i den samt hållit sig till den, vilket enligt Goffman (2009, s. 149) utgör en viktig 
utgångspunkt i en interaktion. Dessutom kan medlemmarna i teamen försökt bevara balansen 
mellan formalitet och informalitet som grundas för interaktionen som dessutom är av stor betydelse 
enligt Goffman (2009, s. 149).  
 
Ett möte mellan en klient och en socialsekreterare är enligt Järvinen (2002, s. 253) ett möte mellan 
två väldigt ojämnlika sidor (Järvinen, 2002, s. 253). I de möten som skedde mellan kvinnorna och 
socialsekreterarna hade kanske både kvinnorna och socialsekreterarna ett samarbetsvilligt, ärligt 
och ett öppet sinne gentemot varandra trots att de besitter två väldigt olika roller med olika makt. 
Detta kan kanske i sin tur ha lett till att de båda parterna till sist kom fram till en gemensam lösning 
där kvinnorna i sin roll som klient kände sig hjälpta och lyssnade på av socialsekreterarna. Då 
kvinnorna ansåg sig bli hjälpta och lyssnade på kan detta ha lett till att de också haft positiva 
upplevelser av socialtjänstens insatser. Kvinnornas upplevelser kan även kopplas till Beresford, 
Croft och Adsheads (2007) studie där klienterna ansåg att de hade något att säga till om gällande 
vilka insatser de fick. Klienterna beskrev även i denna studie att de upplevde att maktaspekten som 
fanns mellan dem och socialsekreterarna inte var lika synlig och att de kunde vara ärliga i sina 
utsagor och medverka i hela processen (Beresford m.fl., 2007).   
 
Ett antal kvinnor har haft en negativ upplevelse av socialtjänstens insatser på grund av olika orsaker. 
En av kvinnorna som hade en negativ upplevelse av socialtjänstens insatser berättade att hon fick 
hjälp av socialtjänsten enbart i form av stöd, då hon inte utgjorde målet för insatserna. Det var 
hennes våldsutövande partner som fokus låg på. Kvinnan upplevde dock att socialtjänsten inte var 
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tillräckligt engagerad i henne och hennes situation då de enligt kvinnan ansåg att ansvaret för att få 
allting att fungera låg på henne. Detta överensstämde med en annan kvinnas upplevelse som inte 
fick någon hjälp utifrån sin våldsutsatta position, men fick istället hjälp för sina barn då de mådde 
dåligt på grund av våldet som pågick hemma. Kvinnan upplevde dessutom inte att hon kunde 
påverka hjälpen hon fick då hon inte kände sig inkluderad i valen som socialtjänsten gjorde. 
Kvinnan upplevde inte att insatserna var anpassade efter henne och hennes barns behov och ansåg 
att istället för att göra deras liv lättare och bättre gjorde hjälpen livet sämre för dem. 
 

''Jag kan ibland tycka att har man inte problem med ekonomin och inte problem med boende eller 
missbruksproblem då får man inte den hjälp, man kan behöva lika mycket hjälp ändå men man får inte''. 

 
Socialsekreterarens och kvinnans roll i mötet inkluderar mycket olika ansvar. Socialsekreterarens 
ansvar i sin roll som myndighetsutövare och representant för systemet är att skapa sig en översikt av 
kvinnans problematik samt vad denne vill ha hjälp med (Juhila, 2003, s. 83). Därefter skall 
socialsekreteraren erbjuda råd och stöd till kvinnan samt insatser om detta är möjligt, baserat på 
kvinnans problematik. Kvinnans roll i mötet med socialsekreteraren är dock mycket annorlunda. 
Kvinnans ansvar är att söka socialsekreterarens professionella hjälp samt tillförse denne med 
värdefull information om henne själv, hennes problematik och ta emot eller avstå från det råd, stöd 
och de eventuella insatser som socialsekreteraren har att erbjuda (Juhila, 2003, s. 83). Med detta i 
åtanke kan det vara möjligt att socialsekreteraren eventuellt har misstolkat eller missuppfattat 
kvinnans information som hon berättade för denne under mötet. Dessutom kan en möjlig förklaring 
varför detta missnöje uppstått vara att socialsekreteraren inte förstod allvaret i kvinnans utsagor 
eller hur akut kvinnan ansåg sin situation vara, vilket ledde till att socialsekreteraren inte agerade 
direkt. Med utgångspunkt i det Juhila (2003, s. 83) nämner angående klientens roll i mötet kan det 
vara så att kvinnan kanske valde att inte dela med sig av alla viktiga detaljer kring sin situation eller 
inte uttryckte hur allvarlig sin situation faktiskt var.  
 
Dessa två olika roller besitter dessutom mycket olika former av makt. Socialsekreterarens makt 
består bland annat av att denne kan ta beslut och bevilja eller avslå insatser beroende på vilken 
information denne får, medan klientens makt bland annat består av kontrollen över vilken 
information denne ger till socialsekreteraren (Juhila, 2003, s. 83). Socialsekreteraren har med andra 
ord utifrån ovanstående makten att ge hjälp till kvinnorna i form av insatser eller avstå från det 
beroende på om socialsekreteraren anser det vara lämpligt eller inte. Samma sak gäller även för 
klienten då denne kan välja att dölja delar av information som denne inte vill att socialsekreteraren 
skall få veta. I kvinnans fall kan det eventuellt ha varit så att socialsekreteraren inte ansåg 
informationen som hon gav vara tillräckligt allvarlig vilket inte ledde till insatser. Om 
socialsekreteraren tog emot information som denne ansåg vara tillräckligt allvarlig men som inte 
var korrekt eller var missuppfattad, kan detta dessutom ha lett till insatser som inte var rätt utifrån 
kvinnans behov.  
 
6.3 Slutsatser 
Med utgångspunkt i resultaten och analysen kan slutsatsen dras att de flesta av kvinnornas 
förväntningar inte ha uppfyllts. De kvinnorna som inte fick sina förväntningar uppfyllda förväntade 
sig exempelvis att socialtjänsten skulle agera omgående i deras situation vilket de inte gjorde. Detta 
kan ha skett på grund av att kvinnorna kanske hade uppfattningen att socialsekreteraren har mer 
makt än vad denne egentligen har. Detta kan i sin tur ha lett till falska förhoppningar vilket har 
resulterat i missnöje. De kvinnor som inte hade haft några förväntningar på socialtjänstens 
bemötande och insatser fick en bättre upplevelse av dem. 
 
En annan slutsats som har förekommit i denna studie är att då socialsekreterarna använder sig av sin 
personliga sida utöver den professionella sidan, har kvinnorna i studien upplevt bemötandet vara av 
högre kvalitet än det bemötandet som enbart baseras på den professionella andan. Med detta i 
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åtanke kanske socialsekreterarna i dessa fall i större mån fokuserade på det empatiska bemötandet 
som Enander (1999) beskriver i sin studie. Utifrån de våldsutsatta kvinnornas utsatta situation 
kanske det var av stor betydelse för dem att få detta bemötande för att de skulle känna sig hörda och 
att socialsekreterarna vill hjälpa dem.  
 
Våldsutsatta kvinnor som söker sig till socialtjänsten i hopp om hjälp och stöd kan vara i ett dåligt 
psykiskt skick då de på grund av våldet har hotats och successivt brutits ned av den våldsutövande 
partnern. Våldet bidrar även till att kvinnorna som offer kan ha en dålig självkänsla (Enander, 
1999). På grund av att de våldsutsatta kvinnorna utgör en så pass utsatt grupp som eventuellt mår 
dåligt psykiskt samt har en dålig självkänsla, är det av stor betydelse att de får ett gott bemötande 
och stöd när de vänder sig till socialtjänsten. Detta bland annat på grund av att bemötandet de får 
från socialtjänsten är avgörande för att deras psykiska hälsa skall förbättras eller försämras 
ytterligare samt för att de ska kunna söka hjälp i framtiden (Grip & Broberg, 2013). 
 

7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur våldsutsatta kvinnors förväntningar på och 
upplevelser av socialtjänsten bemötande och insatser påverkas av deras roll som klient samt den 
eventuella maktaspekt som råder mellan dem och socialsekreteraren. I studien framgår det att de 
våldsutsatta kvinnornas förväntningar på socialtjänstens bemötande inte stämde överens med deras 
upplevelse. Det fanns några kvinnor som berättade att de inte hade några förväntningar på 
socialtjänstens bemötande då de har aldrig haft kontakt med socialtjänsten tidigare. Dessa kvinnor 
fick dock ett bra bemötande där socialsekreteraren var tillmötesgående, empatisk och litade på 
kvinnorna. Kvinnorna upplevde att dessa socialsekreterare gav dem ett bra bemötande samt att de 
fick den hjälp och stöd de behövde. Andra kvinnor beskrev däremot att de hade förväntningar på ett 
bra bemötande av socialtjänstens sida där de skulle känna sig välkomna. Dessa kvinnor berättade att 
de inte fick ett gott bemötande och att de inte kände sig lyssnade på. Istället kände de sig åsidosatta, 
bortprioriterade och att socialsekreteraren inte brydde sig om deras situation.  
 
I dessa två väldigt olika bemötanden som kvinnorna fick kan man förstå utifrån resultatet och 
analysen att de olika socialsekreterarna kanske har olika sätt att arbeta utifrån sin roll som 
myndighetsutövare och representant för systemet. Socialsekreterarna som gav ett gott bemötande 
till kvinnorna som också blev nöjda kan tänkas arbeta på ett både personligt och professionellt sätt 
där dessa två sidor väger upp varandra på ett bra sätt. Vi har kommit fram till att då 
socialsekreterarna använder sig av sin personliga sida utöver den professionella sidan, har 
kvinnorna i studien upplevt bemötandet vara av högre kvalitet än det bemötandet som enbart 
baseras på den professionella andan. Kvinnorna som fick detta personliga bemötande beskrev 
exempelvis socialsekreterarna som empatiska, lyssnande och snälla. I de situationer där kvinnorna 
inte upplevde att de var nöjda med socialtjänstens bemötande kan slutsatsen därmed dras att 
socialsekreterarna enbart utgick från sin professionella sida där de inte bemöter klienten på ett 
personligt sätt. I dessa fall beskrev kvinnorna socialsekreterarna som bland annat ignorant och icke 
lyssnande.  
 
En sådan obalans, där antingen den professionella eller den personliga sidan betonas mer än den 
andra kan tänkas skapa svårigheter i det sociala arbetet med klienter överlag. En större betoning på 
den professionella sidan kan som ovan beskrivet skapa ett bemötande som inte upplevs som positivt 
av klienten, vilket kan leda till missnöje. En å andra sidan större betoning på den personliga sidan 
kan leda till att arbetet med klienterna blir för personligt vilket kan skapa förvirring hos dem. Ett för 
personligt arbete kan enligt oss bland annat leda till att klienten får felaktiga uppfattningar om hur 
socialtjänsten fungerar samt att socialsekreteraren inte har möjlighet till myndighetsutövning där det 
behövs. Detta påstår även Beresford, Croft och Adshead (2007) vars studie beskriver att vissa 
klienter önskar ha en relation med sin socialsekreterare som bygger på tillit, jämställdhet och 
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ömsesidighet. Klienterna önskar dock även att socialsekreteraren ska vara professionell i arbetet och 
att relationen. Beresford m.fl. (2007) diskuterar riskerna med en för jämställd relation mellan 
socialsekreterare och klient och uppger att om klienterna ser sin socialsekreterare som en vän kan 
detta stå i vägen för ett professionellt arbete från socialsekreterarens sida.  
 
De våldsutsatta kvinnornas förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens insatser var inte 
heller samstämmiga. Ett antal kvinnor hade positiva upplevelser av socialtjänstens insatser där de 
upplevde att de kunde vara med och bestämma vilken hjälp de skulle få i samråd med 
socialsekreteraren. En av kvinnorna berättade dessutom att hon tog eget initiativ i arbetet mot en 
lämplig insats och detta gav henne motivation för att arbeta mot att komma ur sin situation. Dessa 
utsagor kan även ses i Beresford, Croft och Adshead (2007) studie där klienterna anser att de har 
något att säga till om gällande insatserna, då socialsekreterarna frågade dem om vad de ville ha och 
sedan föreslog insats (Beresford m.fl., 2007). Andra kvinnor i vår studie hade negativa upplevelser 
av socialtjänstens insatser och en kvinna upplevde inte att hon var inkluderade i val av insats eller 
att insatserna inte var anpassade efter hennes behov. En annan kvinna upplevde att 
socialsekreteraren inte var engagerad i henne och hennes situation, där denne även ansåg att 
ansvaret låg på henne. Ett antal kvinnor beskrev slutligen att de förväntade sig att få hjälp direkt när 
de vände sig till socialtjänsten på grund av att de ansåg sin situation vara brådskande men att detta 
aldrig hände. Detta kan förklaras utifrån att kvinnorna eventuellt hade uppfattningen innan de sökte 
sig till socialtjänsten att socialsekreterarna har mycket mer makt än vad de egentligen har. Detta kan 
ha skapat missförstånd vilket kan ha lett till förhoppningar om insatser som inte kan uppfyllas. 
 
Sammanfattningsvis kan man med utgångspunkt i vårt resultat samt analys se att kvinnorna som 
inte hade några förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en bättre upplevelse av 
dem. De kvinnor som däremot hade förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en 
sämre upplevelse av socialtjänsten då de ansåg att bemötandet inte var gott samt att de inte fick den 
hjälp de behövde. Detta kan eventuellt grundas i att socialtjänsten redan i början av sin kontakt med 
kvinnorna kanske inte gav rätt information kring vad de kan hjälpa med. Om socialtjänsten skulle 
göra detta skulle kvinnorna troligtvis få mer realistiska förväntningar som överensstämmer med vad 
socialtjänsten kan bidra med. Ett förslag till förbättring skulle kunna vara att socialsekreteraren 
redan vid första mötet med klienten avsätter några minuter för att diskutera vad klienten förväntar 
sig av denna kontakt, samt för att klargöra vilket uppdrag socialtjänsten har och vad denne kan 
hjälpa klienten med. Detta kan leda till att socialsekreteraren och klienten befinner sig på samma 
sida samt att mindre missförstånd uppstår.      
 
Vår metod har både styrkor och begränsningar med utgångspunkt i studiens syfte. De begränsningar 
som vi anser att vår metod har skulle kunna var att vi enbart har haft sex intervjupersoner, vilket kan 
innebära att möjligheten för generalisering inte är lika stor som den kunde ha varit om vi hade haft 
ett större antal intervjupersoner. Kvinnorna som vi har intervjuat har dessutom haft olika 
inställningar till intervjuerna vilket har lett till att vissa intervjupersoner har velat öppna sig mer än 
andra. Detta kan betyda att svaren kanske inte har blivit lika utförliga i alla intervjuer. Det som även 
kan ha påverkat kvinnornas svar och inställning till intervjuerna är vår roll som blivande 
socialarbetare. Detta på grund av att studien handlar om socialtjänstens arbete och att kvinnorna 
kanske ser oss som personer som arbetar på socialtjänsten. Detta kan göra att kvinnorna kände sig 
osäkra om vad de kan säga till oss. Vi tror att vissa intervjupersoners svar kunde ha varit annorlunda 
om vi inte hade varit blivande socialarbetare. Slutligen anser vi att frågorna vi ställde angående 
förväntningar på socialtjänstens bemötande har varit svåra att besvara då kvinnorna kanske inte 
hade tänkt så mycket kring vilka förväntningar de hade på bemötande och istället tänkt mer på 
insatserna. Några styrkor med vår metod kan exempelvis vara att intervjuerna vi har haft har varit 
relativt långa vilket har gett oss mer tid att få förståelse för kvinnornas utsagor. Med detta menas att 
vi hade tillräckligt med tid för att ställa alla våra frågor, skapa diskussion och ge kvinnorna tiden 
och möjligheten att vidareutveckla sina svar. Kvinnorna fick därmed även tid på sig att uttrycka sig 
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och berätta allt de ville berätta. Kvinnorna som vi har intervjuat har dessutom varit i olika åldrar och 
haft olika bakgrund vilket vi tror har gett oss en större variation i svaren. Vi tror att en större 
variation av åldrar och bakgrund på intervjupersonerna har gett oss mindre enformiga resultat, 
vilket i sin tur kan ha inneburit att vi har fått en större helhetsbild. Eftersom vi redan innan 
intervjuerna var klara hade bestämt vilka teman vi skulle använda oss av underlättade detta vårt 
arbete även senare i studien. Vi anser därmed att tematisering var en relevant metod som 
effektiviserade vårt arbete.   
 
Våra teorier har också styrkor och begränsningar som är värda att nämnas. Att teorierna inte är så 
breda kan ha utgjort en begränsning då vår analys utifrån dessa kanske inte har varit så djupgående 
som den skulle kunnat vara med andra bredare teorier. Detta kan dessutom ha lett till att vår analys 
utifrån dessa teorier är begränsad. På grund av att vi enbart har analyserat våra resultat utifrån 
rollteorin och maktperspektivet kan detta ha påverkat vår syn på resultaten då vi bara har tänkt 
utifrån specifika dessa två teorier, och eventuellt missat andra perspektiv i resultatet. Hade vi valt 
andra teorier tror vi att vi hade sett vårt resultat utifrån andra synvinklar som kunde ha gett oss helt 
andra uppfattningar och slutsatser. Några styrkor med våra teorier kan vara att vi har kunnat koppla 
dem till våra resultat på ett tydligt sätt, vilket enligt oss skapade mindre missförstånd och förvirring.  
Vi har genomgående i denna studie märkt att tidigare forskning inom vårt ämne är begränsad då vi 
inte fann så många studier om just våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av 
socialtjänsten. På grund av detta anser vi att vidare forskning bör genomföras inom detta område för 
att socialtjänster över hela världen ska kunna erbjuda bästa möjliga hjälp för våldsutsatta kvinnor. 
Vi anser även att forskning i allmänhet angående klienters förväntningar på socialtjänstens 
bemötande och insatser saknas och att detta kan vara ett ämne som bör forskas vidare om.  
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Bilaga 1 
 
Inledning 
- Vilka är vi? 
- Vad gör vi? 
- Samtyckespapper, informationsblad. 
- Vill du berätta lite om dig själv? ( Exempel: Har du barn? Var jobbar du?)   
 
Bemötande 
- Vilken var din bild av socialtjänsten innan du uppsökte kontakt?   
 - Förändrades din bild av socialtjänsten efter kontakten? Hur då? 
- Kände du dig välkommen på socialtjänsten? Ge exempel! Förväntande du dig att känna så? 
- Vilket bemötande fick du från socialtjänstens sida? 
- Var bemötandet du fick det du förväntade dig?  
 - Varför/varför inte? 
(- Hur skulle du vilja bli bemött av socialtjänsten?  
 - Hade du önskat något annorlunda gällande bemötandet?) 
 
- Hur upplevde du socialsekreteraren/socialsekreterarna? Utveckla! 
- Upplevde du att du blev trodd av socialsekreteraren? Utveckla! 
- Hur upplevde du din och din socialsekreterares relation? Utveckla! 
- Var er relation som du förväntade dig?  
 - Varför/varför inte? 
- Finns det något av relevans som du valde att inte berätta för socialsekreteraren? Varför? 
 - Om nej, varför tror du att du kunde berätta allt för socialsekreteraren? 
(- Upplevde du att du kunde anförtro dig hos din socialsekreterare?) 
 
Insatserna 
- Har du haft kontakt med socialtjänsten tidigare? Om ja, påverkade det faktum att du vände dig till 
dem igen? Hur? 
- Varför vände du dig till just socialtjänsten? 
- Trodde du att socialtjänsten skulle kunna hjälpa dig innan du kom dit? Hur kom det sig att du 
trodde det/inte trodde det? 
 
- Vad hade du för förväntningar på vilken hjälp du skulle kunna få? 
- Vilken hjälp (insatser) fick du av socialtjänsten? 
- Upplevde du att du kunde påverka valet av insatserna som du fick? 

- På vilket sätt kunde du/kunde du inte påverka? Utveckla!  
(- Anser du att insatserna var anpassade efter dig och dina behov? Ge exempel eller utveckla! Om 
inte, på vilket sätt då?) 
- Har insatserna påverkat ditt liv? Hur? 
- Är du nöjd med socialtjänstens arbete? På vilket sätt? Om inte - vad är det du inte nöjd med? 
(- Kan du tänka dig att vända dig till socialtjänsten igen?) 
 
Klientperspektiv 
- Hur skulle du beskriva känslan av att vara hos socialtjänsten? (Exempelvis vara aktuell hos 
socialtjänsten eller bara befinna dig där).  
- Hur upplevde du att vara klient? Utveckla! 
- Vad upplevde du som positivt respektive negativt med att vara klient?  
- Känner du dig trygg med att eventuellt ta kontakt med socialtjänsten i framtiden?  
(- Är det något mer du vill berätta gällande din upplevelse hos socialtjänsten?) 



 

Bilaga 2 
 

Våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten 
 
Hej!  
 
Vi heter Olivia Lundin Minoudi och Safa Bannoura. Vi studerar socionomprogrammet vid Örebro 
universitet och skriver just nu vårt examensarbete i form av en uppsats. Vår studie behandlar 
våldsutsatta kvinnors förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser. Med denna studie 
önskar vi belysa socialtjänstens möjlighet till förbättring av deras bemötande och insatser gentemot 
våldsutsatta kvinnor. Denna studie bygger bland annat på tidigare utförda studier gällande 
socialtjänstens möte med våldsutsatta kvinnor samt gällande socialtjänstens möjligheter att hjälpa 
de våldsutsatta kvinnorna. Enligt det vi har funnit i våra undersökningar finns det inte så många 
studier som behandlar just vilka förväntningar och vilken upplevelse våldsutsatta kvinnor hade på 
socialtjänsten. På grund av detta anser vi att vår studie kan tillföra nödvändig insikt och information 
angående detta ämne.     
 
Sekretess 
Vi har skrivit under sekretesspapper hos socialtjänsten vilket innebär att vi har sekretess gällande 
Ditt namn och Dina kontaktuppgifter. Vi har dessutom tystnadsplikt vilket innebär att vi inte delar 
med oss av den information vi får från Dig till varken socialtjänsten eller andra parter. Vi kommer 
att anonymisera och avidentifiera Dig i vår slutgiltiga studie och ingen kommer på så sätt att kunna 
identifiera Dig. Denna intervju kommer att spelas in och både muntligt och skriftligt material 
kommer att raderas efter studien är avslutad.  
 
Rättigheter 
Du som intervjuperson har rätt att när Du vill avbryta Din medverkan i studien. Du har också rätt att 
avbryta intervjun eller ta tillbaka din utsaga. Efter onsdagen den 11/12/2013 har Du dock ingen 
möjlighet att varken ta tillbaka Din berättelse eller avbryta Din medverkan i studien. Detta då vi 
redan har börjat bearbeta materialet. Om Du känner att Du är i behov av stöd eller hjälp från annan 
stödjande verksamhet eller socialtjänsten under eller efter intervjuns genomförande är Du varmt 
välkommen att ta kontakt med dem. Vi kan hjälpa Dig att förmedla kontakten med dem om Du så 
önskar.   
 
Anmälan 
Om oroväckande information gällande barn framkommer under intervjun kommer vi att anmäla 
denna till socialtjänsten. 
 
Om Du har frågor angående uppsatsen eller behöver hjälp med att ta kontakt med socialtjänst eller 
annat stöd är Du varmt välkommen att höra av Dig, antingen till Olivia eller till vår handledare på 
universitetet. 
 
Tack för Ditt deltagande! 
 
Kontaktuppgifter 
Handledare Anna Forssell: anna.forssell@oru.se 
Olivia Lundin Minoudi: olivia.lundin@gmail.com 

       
 
 



 

Bilaga 3 
 

Samtycke 
 
Detta dokument kommer att förvaras inlåst under studiens tid, och det kommer att förstöras 
när studien är färdig. 
 
 
Intervjuperson 
Jag samtycker härmed till att medverka i intervjun för studien om våldsutsatta kvinnors 
förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser.  
 
Jag är införstådd med allt som framkommer i informationsbladet och att jag inte kan ta tillbaka min 
utsaga efter den 04/12/2013. 
 
 
 
Datum: …....................................................... 
 
 
Intervjupersons namnunderskrift: ….......................................................  
 
 
Intervjupersons namnförtydligande: ….................................................................   
 
 
Intervjuare 
Jag är införstådd med att informationen som jag får inte kommer att komma till varken 
socialtjänstens eller andra parters kännedom och endast får användas som underlag i vårt 
examensarbete. Jag intygar också att inspelad samt utskriven intervju sedan raderas. 
 
 
 
Datum: …....................................................... 
 
 
Intervjuares namnunderskrift: ….......................................................  
 
 
Intervjuares namnförtydligande: ….................................................................   
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