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Sammanfattning  

 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande och mångsidigt problem, som angår hela samhället. Personal 

inom socialtjänsten möter ofta kvinnor som utsatts för våld i nära relation, och för dem är det viktigt 

att ha god kunskap i hur man bemöter och hjälper dessa kvinnor på bästa möjliga sätt. Empowerment 

som denna uppsats fokuserar på, är en metod av många som används i detta arbete.  

 

Studiens syfte har varit att få fördjupad och ökad förståelse för hur empowerment tillämpas inom 

socialt arbete för att stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Hinder och möjligheter som 

kan finnas med metoden, granskas även i relation till kvinnornas bakgrund. Det föll sig naturligt att 

använda litteraturöversikt som metod, där resultat från redan befintlig forskning sammanställdes och 

analyserades utifrån empowerment som teori.  

  

Resultat visar att våldutsatta kvinnors möjligheter att stärka sin egenmakt genom empowerment 

påverkas av kvinnornas individuella förutsättningar och olika sammanhang. Faktorer som religion, 

utbildningsnivå, ekonomi, socialt sammanhang och vistelseort kan bidra till eller försvåra framgång 

med empowerment-metoden. Empowermentbaserat socialt arbete är således ofta verksamt enbart inom 

ett specifikt område och tillämpningen bygger ofta på ett individanpassat arbete där de våldsverkande 

männen helt exkluderas i förändringsarbetet. Det går heller inte att bortse från att kvinnorna påverkas 

att de samhälleliga strukturer som definierar den värld de lever i, kulturella lika väl som religiösa och 

politiska ideologier kan skapa hinder i förändringsarbetet. Utan stöd från familj, vänner och den 

närmaste omgivningen blir det ännu svårare för de våldutsatta kvinnorna att genom empowerment 

stärka sin egenmakt. 

  

Nyckelord: empowerment, empowerment domestic violence, domestic violence and women 

empowerment, empowerment social work, empowerment model domestic violence, empowerment 

socialt arbete, empowerment socialt arbete och våldsutsatta kvinnor.  

  

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Abstract 

Around the world, male violence against women is a major challenge for public health. Social workers 

often meet women exposed to domestic violence and therefore need qualified knowledge in how to 

treat and meet these women in the best way possible.  Empowerment for preventing violence against 

women is an approach to support the victims in order to reduce risks of further domestic violence.  

 

 

The aim of the study is to get an enhanced  knowledge of empowerment as an evaluative assessment, 

as used in social work with women objected to domestic violence. Problems and possibilities for 

change, in applying the model, are examined as relating to the different backgrounds of the women. 

This study is a systematic analysis of literature and social science articles on the topic, and the analysis 

applies to empowerment a theory. 

   

The result of the study shows that abused women´s possibilities to enforce empowerment through this 

model is affected by their individual basic conditions and circumstances. Some factors that contribute, 

to success or failure using the model, are religion, education, financial resources, residence and social 

context.  

 

 Evaluating the empowerment model in preventing violence against women through a systems theory 

approach present a number of shortcomings from using the method. The models are often effective 

only in a specific setting and applied mostly through individually adapted support. Its usefulness for 

support of women around the world, affected by violence, is limited whereas background and living 

conditions differ. Men are not being included in the efforts for change. Another key aspect is rigid and 

entrenched structures of culture, religion and societal norms that present obstacles. Without support 

from family, friends and the community it becomes even more difficult for women to change their 

lives. 

 

Keywords: empowerment, empowerment domestic violence, domestic violence and women 

empowerment, empowerment social work, empowerment model domestic violence, empowerment 

socialt arbete, empowerment socialt arbete och våldsutsatta kvinnor. 
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1  Bakgrund 

 

1.1 Historiskt perspektiv av synen på mäns våld mot kvinnor 

Våld i nära relationer har av tradition tolererats och accepterats inom många religioner och kulturer.    

Många av de stora världsreligionerna har haft en patriarkalisk syn där mannen är överordnad kvinnan. 

I Martin Luthers katekes från 1529 kan man läsa att Luther gav mannen makt genom att kalla honom 

för ”husets föreståndare” som de andra familjemedlemmarna skulle lyda. Som straff för den som inte 

lydde mannen förespråkade Luther aga. I modern tid har dock våld i nära relation kriminaliserats och i 

och med det blivit samhälles ansvar.  

 

Efter att länge har betraktats som en privatangelägenhet har synen på mäns våld mot kvinnor 

förändrats under de senaste decennierna. Agan som tidigare backats upp av samhällets stöttepelare 

betraktas numera som en kränkning av mänskliga rättigheter och som ett stort samhälls- och 

folkhälsoproblem. Trots detta existerar mäns våld mot kvinnor överallt och förekommer oavsett 

sexualitet, social tillhörighet, ålder, kulturell/religiös tillhörighet eller etnicitet (Grände, Lundberg och 

Eriksson, 2014). 

  

1.2 FN-deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor 

År 1993 antog Förenta Nationerna (FN) en deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. Våld 

mot kvinnor betonas som handlingar som utgör kränkning av kvinnors rättigheter och friheter, vilket 

skapar ett hinder för att uppnå jämställdhet, fred och utveckling. I deklarationen beskrivs våldet som 

något som har sina grunder i ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor där fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld används som maktmedel för att underordna kvinnor. 

 

FN anser att varje frihetsberövande och könsbetingad våldshandling eller hot om sådan handling som 

utgör en fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande ska betraktas som våld mot kvinnor. 

Deklaration klargör även att staten bör bedriva en politik för att avskaffa våld utan att ta hänsyn till 

seder, traditioner eller religion. För att uppnå målen bör saten utforma utbildningsinsatser och 

handlingsplaner för att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Vidare betonas att våldet ska lagföras och att 

kvinnor som utsätts för våld samt deras barn ska erbjudas ekonomiskt, rättsligt, socialt, medicinskt och 

psykologiskt stöd (http://www.brottsofferjouren.se/).  
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1.3 Socialtjänstlagen om stöd till kvinnor som utsätts för våld 

I Sverige är det kommunen som har det yttersta ansvaret för kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation. Kommunens ansvar regleras genom Socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL 5:11 ska 

socialnämnden verka för att stödja den som utsätts våld av närstående. Kvinnor ska ges olika former 

av stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Enligt SoL 3:1 har kommunen ansvar för insatser 

i form av omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 

familjer och enskilda. I SoL 1:1 beskrivs det att stödet ska bygga på respekt för människors integritet 

och självbestämmande. Genom att bejaka kvinnans egna val och valmöjligheter ska hennes egna 

resurser utvecklas och frigöras (Socialstyrelsen, 2009). 

   

1.4 Empowerment som redskap för att ge stöd 

Kvinnovåld är ett omfattande och mångsidigt problem, som angår hela samhället. Eftersom personal 

inom socialtjänsten ofta möter våldsutsatta kvinnor är det viktigt att ha kunskap i hur man bemöter och 

hjälper dessa kvinnor på bästa möjliga sätt (Socialstyrelsen, 2009). Både inom svensk -och utländsk 

forskning lyfts empowerment fram som en viktig del av arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

 

Begreppet empowerment förekommer redan på 1920-talet, men började användas aktivt i slutet av 

1970-talet i USA (Askheim och Starrin, 2007). Det var då som politiska aktivister började verka under 

parollen” Power to the people”. Aktivisternas ideologi grundades i idéer om hjälp till självhjälp. På 

grund av aktivisternas starka engagemang började man diskutera nya strategier för prevention och 

intervention inom folkhälsa och socialt arbete.  

 

Empowerment används i syfte för att stärka de våldsutsatta kvinnorna i att ta kontrollen över tillvaron 

och att ta självständiga beslut. Empowerment har även en politisk betydelse i arbetet mot att förändra 

villkor för grupper som på olika sätt lever under förtryck (Socialstyrelsen, 2009).  
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2 Problemformulering 

Empowerment beskrivs som en ”ledstjärna” i socialt arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer. Inom det sociala arbete med våldsutsatta kvinnor tillämpas empowerment världen över men 

det saknas kunskap om hur det faktiskt görs. Empowerment beskrivs som en process som främjar de 

våldsutsatta kvinnors makt och ökar deras kontroll över sina egna liv. Det saknas dock kunskap om 

hur man praktisk arbetar för att främja social rättvisa för kvinnor som lever i underläge och förtryck. 

Det är otydligt hur socialt arbete bidrar till för att förändra de våldutsatta kvinnors liv till det bättre. 

För att förstå vad det egentligen betyder och hur man går till väga finner jag därför av intresse att göra 

en sammanställning av kunskap som finns i forskningen kring ämnet och undersöka hur empowerment 

tillämpas praktiskt inom socialt arbete i olika samhällen och vilka möjligheter- och begränsningar det 

kan finnas med empowerment i det sociala arbetet med kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära 

relation.  

 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom att sammanställa och analysera den kunskap som finns i forskningen 

kring ämnet, undersöka hur socialarbetare genom empowerment stödjer kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relation. Studiens resultat är tänkt att hjälpa de socialarbetare som möter dessa kvinnor 

inom sin yrkesroll. 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur tillämpas empowerment inom socialt arbete för att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation? 

 

2. Vilka möjligheter och begränsningar finns med att använda empowerment inom socialt arbete för 

att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relation?
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3 Definition och centrala begrepp 

 

3.1 Våld i nära relationer  

I denna litteraturstudie syftar begreppet våld i nära relation till när en man utsätter kvinnan, som han 

har en relation med för våld. Våldet kan vara fysisk och psykisk misshandel, kränkningar, hot om våld 

och sexuella övergrep. Det kan även röra sig om att mannen kontrollerar kvinnan med hjälp av 

ekonomiska påtryckningar (Gaunt, 2005).  

 

3.2 Empowerment 

Empowerment är ett omfattande begrepp med olika betydelser beroende på vilket område 

empowerment används inom.  Studien fokuserar på empowerment som används inom socialt arbete 

där tonvikten ligger på att stödja utsatta grupper (Askheim, 2007). Enligt empowerment inom socialt 

arbete är det viktigt att betrakta de utsatta människorna som aktörer i sitt eget liv och stödja de i att ta 

självständiga beslut för att sedan själva agera för att förändra den oönskade situation de befinner sig i. 

Empowermentbegreppet betonar även att det är brukaren själv som äger problemet och därför också är 

den som vet hur problemet ska lösas. Socialarbetare är den som genom sin kompetens stödjer brukaren 

som befinner sig i en utsatt position att skaffa sig styrka och makt genom ett ökat medvetande. 

Brukaren ska vara delaktig i beslutsfattandet som har med hen själv att göra. Genom inflytandet ska 

den hjälpsökande få möjlighet att påverka beslut som har med hen själv att göra.  Den nyfunna styrkan 

ska sedan användas för att ta kontroll över tillvaron och börja motarbeta maktlösheten hen befinner sig 

i (a.a.). 
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4 Teoretisk referensram 

 

Empowerment är ett omfattande begrepp som innehåller många olika teorier vilket gör det svårt att 

använda sig av begreppets alla delar i sin helhet inom ramen för denna uppsats. Studien kommer 

därför att fokusera på begreppet empowerment som används inom socialt arbete för att stödja kvinnor 

som utsättas för våld i nära relationer och empowerment som en social process där samhället skapar 

möjligheter för människor för att öka deras egen empowerment (Berger och Neuhaus, 1977).  

Anledningen till detta är att enligt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor från 1993 

uppmanas staten att bedriva en politik för att avskaffa våld i nära relationer.  Enligt deklarationen bör 

staten utforma utbildningsinsatser och handlingsplaner för att uppnå målen med att avskaffa mäns våld 

mot kvinnor. Staten ska bistå kvinnor som utsätts för våld och deras barn med ekonomiskt, rättsligt, 

socialt, medicinskt och psykologiskt stöd.  

 

Enligt SoL 3:1 har kommunen ansvar för insatser i form av omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, 

vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda. 

 

Empowerment beskrivs som en subjektiv upplevelse men också som något som är beroende av de 

faktiska yttre förhållandena (Starrin, 2007). Enligt Berger och Neuhaus (1977)  är statens stöd en 

viktig del när det gäller medborgarnas individuella empowerment eftersom individuell empowerment 

är svår uppnå på egen hand då det finns olika hinder i samhället.  Därför har staten ett ansvar för att 

skapa möjligheter för att få större effekt på individuell empowerment. 

 

Först presenteras empowerment grundstenar och dess koppling till socialt arbete och sedan en 

koppling mellan individuell empowerment i relationen till samhällsmakt.   

 

 

4.1 Grundstenar inom empowerment 

Empowerment har sin grund i socialkonstruktivistiska idéer som bygger på en uppfattning om att en 

förändring av sociala institutiner och individer alltid är möjligt även om den kan vara långsam.        

Inom socialkonstruktivismen är människors sociala verklighet en produkt av överenskomna 

gemensamma uppfattningar om vad som anses vara ett lämpligt och passande bettende (Payne, 2015). 

 

Att använda sig av socialkonstruktivistiska idéer i socialt arbete betyder att man har en uppfattning om 

att de sociala omständigheterna skiftar och att vaken det sociala arbetet eller sociala omständigheterna 
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är absolut bestämda utan går att ändra.  Därför är det svårt att definiera socialt arbete på ett sätt på alla 

platser och i alla tider. Socialt arbete förändras utifrån klienten, tillämpning och samhället (a.a.). 

 

 

4.2 Empowerment som grund för socialt arbete 

Enligt idén om empowerment bör det sociala arbetet styras utifrån en förståelse om brukarens 

situation. Inom empowerment lägger man tyngden på att hjälpa och ge stöd till brukare för att återfå 

stabilitetet i livet och uppnå ett bättre liv genom att utveckla färdigheter och personliga relationer. 

Socialt arbete betraktas som en aspekt av välfärdstjänster för samhällsmedborgarna i syfte att stödja 

brukare i svåra tider. Beslut om stödinsatser ska fattas i enlighet med brukares egen uppfattning om 

sina behov, önskemål och preferenser. Dessa insatser ska användas för att brukares behov tillgodoses 

men också som grund för att förbättra de stödtjänster som erbjuds brukare (Payne, 2015).  

 

 

4.3 Individ empowerment samhällets ansvar   

Enligt Berger och Neuhaus (1977)  är det samhällets ansvar att skapa möjligheter som ökar 

människors möjligheter till empowerment. Därför är det samhällsansvar att upprätthålla de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och att verka för att skapa jämställdhet i samhället för att 

minska klyftor mellan rika och fattiga. De menar att även om en människa har makt att påverka små 

saker i sitt liv- kvarstår det hos människan en känsla av maktlöshet inför de institutioner som styrs av 

okända människor med värderingar som inte delas av samtliga samhällsmedborgare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

7 

 

 

5 Metod 

Under denna rubrik presenteras metodval, författarens förförståelse, tillvägagångssätt, urval, 

databearbetning, studiens avgränsningar, metodkritisk diskussion, studiens tillförlitlighet och 

forskningsetiska överväganden. 

 

5.1 Metodval 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt där resultat från redan befintlig forskning sammanställs 

och analyseras utifrån empowerment som teori. Litteraturöversikten som metod baseras på ett 

systematiskt val av artiklar för att genom dessa skapa en bild och ökad förståelse för ett valt område 

(Friberg, 2012). 

 

5.2 Förförståelse 

Mitt intresse för empowerment uppstod då jag själv under en period av mitt liv fick hjälp och stöd 

genom empowermentmetoden. Litteraturstudien påbörjades i tron om att tillämpning av empowerment 

har positiv inverkan på i stort sett alla människor som lever i utsatta positioner i samhället. Således kan 

min analys färgas av eget intresse och erfarenhet av att möta det psykodynamiska perspektivet, som 

bygger på att undersöka människors omedvetna processer för att få dem att inse varför de agerar som 

de gör. Ambitionen har dock varit att behålla ett objektivt och neutralt förhållningssätt i analysen och 

arbetet har strukturerats inom ramarna för litteraturstudier. 

 

5.3 Tillvägagångssätt - litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till studien har sökning gjorts i databaserna Google Scholar, Diva och 

ESH Discovery som är Ersta- Sköndal Högskolans söktjänst där man kan hitta artiklar i flera olika 

databaser. De databaser som användes till olika sökningar i ESH Discovery är, Academic Search 

Complete, Assia och Medline.   

 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. En begränsning av sökorden krävdes dock 

för att hitta artiklar som stämde med studiens kontext, detta då begreppet empowerment är mycket 

brett och kan implementeras på ett flertal olika forskningsområden.  Efter att vid första steget sökt på 

endast empowerment sågs ett behov av att specificera sökorden ytterligare. Nästa steg blev att istället 

söka med orden: empowerment domestic violence, domestic violence and women empowerment, 

empowerment social work, empowerment model domestic violence, empowerment socialt arbete, 

empowerment socialt arbete och våldsutsatta kvinnor.  Sökorden valdes utifrån att studien specifikt 
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handlar om empowerment som används som en del i arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation. Den mer specifika sökningen ledde till färre men mer kvalitativa sökträffar.  

 

5.4 Urval av litteratur 

Då vetenskapligt material är färskvara inkluderades endast material publicerat mellan år 2003-2016. 

Alla artiklar är skrivna på engelska och svarar mot studiens syfte. De valda artiklarna har blivit 

bedömda av erfarna forskare inom tidskriftens fält vilket på engelska benämns som, peer-reviewed 

(granskade artiklar). Det betyder att forskare kontrollerar inlämnade artiklar och granskar dess kvalitet 

och innehåll innan de beslutar om artikeln uppfyller kraven för att publiceras alternativt om de ska 

korrigeras eller avslås.  

 

Artiklarna som valdes ut handlar om empowerment av våldsutsatta kvinnor och syftet har varit att 

kunna sätta in resultaten i en svensk kontext. Det är många artiklar som har valts bort eftersom 

inklusionskriterierna var väldigt specifika.  

 

5.4.1 Exklusionkriterierna 

Urvalet baserades på följande exklusionskriterier: 

 

- artiklar som inte ansågs vara vetenskapliga  

- artiklar som inte var peer-reviewed 

- artiklar som svarade inte mot studiens syfte 

- artiklar som var skrivna på ett annat språk än engelska  

- artiklar som äldre än tio år 

- artiklar som fokuserade på mycket specifika grupper av kvinnor och således inte kunde anses vara     

generaliserbara till svensk kontext 

- artiklar om empowerment av kvinnor i förebyggande syfte. 

 

 

5.4.2 Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades valdes utifrån en bedömning att de skulle tillföra relevant information för 

att få fördjupad och ökad förståelse för hur empowerment tillämpas inom socialt arbete för att stödja 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Artiklarna som bedömdes som relevanta och valdes var: 

 

– artiklar om empowermentbaserat arbete med våldsutsatta kvinnor i allmänhet. 
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– artiklar som kritiskt granskade empowermentbaserat arbete  

– artiklar som handlade om olika sätt att arbeta med empowermentbaserat socialt arbete   

– artiklar som kritiskt granskade empowermentbaserat arbete i allmänhet, men också i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor som en särskilt utsatt grupp i samhället.    

  

Nedan presenteras en tabell som redovisar använda databaser, sökord, antal träffar och antal valda 

artiklar utifrån inklusion- och exklusionkriterierna som har används för litteraturstudien. 

 

5.4.2.1 Tabell 1. 
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Assia Empowerment 

domestic violence 

66 59 45 45 19 19 2 2 

Academic 

Search 

Complete 

Domestic Violence 

and Women 

Empowerment 

191 136 147 140 156 56* 6 4 

Medline Empowerment 

domestic  

violence 

139 37 34 31 89 11 1 1 

Medline Empowerment 

Model domestic  

violence 

25 6 16 6 6 6 1 1 

Academic 

Search  

Complete 

Empowerment 

domestic violence 

248 192 175 184 202 12* 2 2 

Assia Women empowerment 

domestic violence 

49 43 31 31 14 13 2 2 

 

* När sökningen begränsades till att endast omfatta artiklar som rörde våld i nära heterosexuella 

relationer exkluderades majoriteten av artiklarna. 

 

Det har även gjorts en kompletterande fritextsökning på svenska i Google Scholar, Diva och i Ersta- 

Sköndal biblioteks katalog. Detta gjordes för att undersöka vilken litteratur som fanns på svenska och 

om tillämpningen av empowerment inom socialt arbete skiljde sig åt i svensk kontext. Sökningen 

genererade att två böcker valdes ut. Boken I arbete med våldsutsatta kvinnor: handbok för  
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Yrkesverksamma, av Grände et al, (2014)  handlade om mäns våld mot kvinnor och den andra boken 

Empowerment i teori och praktik av Askheim, O. P. & Starrin, B., (2007) handlade om tillämpning av 

empowerment inom socialt arbete i Sverige.  

 

5.5 Databearbetning  

För att få grepp om vad artiklarna handlade om lästes artiklarnas abstract först. Detta gav en inblick i 

om artikeln kunde vara relevant för studien. Efter att abstractet lästs och bedömts som relevant lästes 

hela artikeln. Ibland valdes artikeln bort, trots att abstractet tydde på att artikeln var relevant för 

studien. Av de 120 artiklar som gicks igenom valdes tolv artiklar ut. De flesta artiklarna hämtades från 

databaserna Assea och Academic Search Complete samt några från databaserna Google Scholar och 

Medline.  

 

En systematisk sökning på engelska gjordes (datainsamling) vilket började med en bred sökning på 

ordet empowerment. Sedan begränsades sökningen till empowerment inom socialt arbete och 

avslutningsvis begränsades sökningen till empowermentbaserat socialt arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Samtliga artiklar som ingår i denna studie är på engelska. Det gjordes även sökningar på 

svenska där en artikel valdes ut för att ingår i denna studie. De delarna som bedömdes viktiga för 

syftet med denna studie plockades ur och skrevs ner i en Word dokument.  Därefter översattes 

textraderna till svenska.  I nästa steg kondenserades textraderna och skrevs ned i ett nytt dokument där 

de delades in i två olika teman utifrån studiens frågeställningar.  

 

5.6 Studiens avgränsningar 

För att begränsa studiens omfattning fokuserar litteraturstudien endast på våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer. Dock har begreppet socialt arbete vidgats så att det omfattar det 

empowermentbaserade sociala arbetet som bedrivs både av socialtjänst och frivilliga organisationer. 

 

5.7 Metodkritisk diskussion   

Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att det krävs skicklighet och vana att på egen hand hitta 

och värdera artiklar som är relevanta för studien och dess syfte. Då tiden var begränsad finns det en 

risk att relevanta artiklar för studiens syfte har exkluderats, då det fanns många publicerade 

vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet. Ett annat problemområde var att artiklarna var skrivna på 

engelska, och forskarens bristande språkkunskaper kan ha medfört att detaljer feltolkats.  
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Fördelen med att göra en litteraturstudie är att det har bidragit till en ökad kunskap i ämnet, vilka 

orsaker som ligger bakom våld mot kvinnor, och i hur man kan arbeta för att stödja dessa kvinnor men 

också för att minska det våld de utsätts för. Ytterligare en fördel är att studiens resultat del omfattar tio 

större studier med ett urval av kvinnor från olika delar av världen, vilket ger en mer generell insyn i 

problematiken än om det skulle ha gjorts en kvantitativ undersökning.  

 

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Författarens ambition har varit att kvalitetssäkra studien genom att öppet och tydligt presentera 

forskningsprocessen med fokus på studiens syfte och frågeställningar.  

 

Då denna litteraturstudie endast granskar hur empowerment tillämpas inom socialt arbete med kvinnor 

som utsatts för våld i heterosexuella relationer innebär det att resultatet inte kan generaliseras då 

studien saknar ett manligt perspektiv. Det finns dessutom många olika faktorer som påverkar 

relationsvåld och stödet till kvinnorna kan se olika ut. Kvinnorna kan exempelvis behöva materiellt 

stöd med boende och pengar men inte heller detta ingår i denna studie. Studien bygger således på en 

liten del av den forskning som finns i det valda ämnet.  

  

5.8.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är och i vilken utsträckning det går att generalisera 

studiens resultat. Ju högre reliabilitet desto troligare är det att resultaten upprepas om man gör samma 

studie igen (Bryman, 2011). Forskarens ambition har varit att hålla sig neutral och hela tiden vara 

medveten om sin förförståelse i valet av de artiklar som används i studien. Genom en tydlig 

redovisning om hur insamlingen av artiklarna har gjorts vill författaren på ett trovärdigt sätt bidra till 

en hög reliabilitet.          

 

För att kringgå att den egna förförståelsen påverkade valet av artiklar valdes artiklarna endast utifrån 

ämnet och syftet med studien. Artiklarnas innehåll har sedan kritiskt granskats, istället för att 

presentera artiklarnas innehåll som sanning.  

 

 

5.8.2 Validitet 

Validitet handlar om ifall studien undersöker det som var tänkt att undersökas (Bryman, 2011).   

Författarens ambition i denna studie har varit att hela tiden hålla syftet i fokus och besvara 

frågeställningen på ett neutralt sätt. Alla de valda artiklarna handlar om tillämpning av empowerment i 
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stödet till våldsutsatta kvinnor i olika delar av världen. Genom att tolkningen av resultaten förankras i 

artiklarnas innehåll och sedan problematiseras i analys delen ökar studiens trovärdighet, då en öppen 

diskussion och en kritisk granskning av resultatet är nödvändig för att undvika att studiens resultat 

framställs utifrån författarens önskemål om hur resultatet skulle se ut.  

    

5.9 Forskningetiska överväganden 

Lag om etikprövning (2003:460), som avser forskning om människor har tagits i beaktning då 

artiklarna som används i denna studie redan har genomgått denna granskning och blivit godkända. 

Således följer även de artiklar som används i litteraturstudien Vetenskapsrådets allmänna regler och 

riktlinjer för god forskningsetisk praxis. 

 

Författaren har hela tiden haft en ambition att hålla sig neutral i den mån det egna medvetandet har 

tillåtit det, då forskarnas egna värderingar kan påverka undersökningen, både när det gäller valet av 

forskningsområde men också när det gäller slutsatser. Därför är det svårt att genomföra en 

undersökning i ett ”moraliskt vakuum”, Bryman (2013, s. 143). 

 

I en litteraturstudie bör det göras etiska överväganden när det gäller urvalet men också hur resultatet 

redovisas (Friberg, 2012). Resultatet redovisas därför utifrån artiklarnas innehåll och studiens 

författare förhåller sig objektiv och strävar efter att ge en sanningsenlig bild av artiklarnas innehåll. 
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6 Tidigare forskning 

 

Enligt Askheim (2007) framhåller empowerment inom socialt arbete vikten av att stödja människor 

som på olika sätt befinner sig i en utsatt position och är i behöv av hjälp och stöd. Brukaren ska genom 

empowermentbaserat stöd bli medveten om sin situation och vad hen behöver göra för att förändra 

situationen i den önskade riktningen. Medvetandegörandet sker genom en dialog mellan 

socialarbetaren och brukaren. Brukaren ska på det sättet förstå hur hens omgivning och 

samhällsförhållanden påverkar hens svårigheter, istället för att vara självkritisk och tro att det är hen 

själv som har skapat sina egna svårigheter. Tanken med det ökade medvetandet hos brukaren är att 

lägga grund för handling och förändring vilket i sin tur skapar bättre kontroll över tillvaron. Men det 

finns ett problem med socialt arbete som bygger på empowerment där tonvikten läggs på brukarens 

eget arbete med sin mentala självbild och sin dåliga självkänsla för att kunna komma ur de dåliga 

levnadsförhållandena hen befinner sig i. Riskerna är att socialarbetaren ser hindren för att komma ur 

de dåliga levnadsförhållandena som brukarens problem och inte som något som har uppstått genom 

samhällsstrukturer (a.a.). 

 

Hur Mann Hyung gjorde en studie vid namn, Empowerment in terms of theoretical perspectives: 

Exploring a typology of the process and components across disciplines. Studien publicerades 2006 i 

Journal of Community Psychology. Enligt studiens resultat handlar empowerment om två 

sammanhängande aspekter som kan sammanfattas som personligt inflytande och kollektiv egenmakt. 

Enligt Hyung (2006) är målet med individuell empowerment är att öka den egna makten till att 

påverka sitt liv. Målet med kollektiv empowerment är att skapa ett samhälle där medlemmarna kan 

känna en känsla av frihet, tillhörighet och kraft som kan leda till en konstruktiv social förändring av 

samhällsstrukturer och rådande normer. Individuell empowerment kan inte skiljas från kollektiv 

empowerment i sin praxis. Om målet med individuell empowerment inte stämmer överens med 

kollektiv empowerment är det svårt att uppnå goda resultat för individen (a.a.). 

 

Det finns en gemensam grundsyn inom socialt arbete som bygger på empowerment vilket är att se 

brukaren som en varelse som i grunden vill sitt eget bästa och är fullt kapabel att välja sitt eget bästa, 

om man röjer undan hindren på vägen. Därför verkar socialarbetaren för att stödja brukaren i att bli 

medveten om sin egen situation och på egen hand hitta vägar och möjligheter för att komma ur den 

oönskade situationen. Socialarbetaren ska bara finnas till hands och hjälpa brukaren i den processen. 

Ett exempel på stöd från socialarbetaren är att hen ska stå till förfogande med är att stödja brukaren i 

att väga för-och nackdelar med de olika beslut man kan ta för att försöka ändra den oönskade 
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situationen. Socialaretaren ska bemöta brukaren som en rationell varelse som har en förmåga att 

genom sitt intellekt och det sunda förnuftet göra de förändringar som krävs för att välja en annan 

livsstil. Problem kan uppstå när socialarbetaren agerar utifrån sin egen uppfattning om hur saker och 

ting ska vara och vad som är rätt levnadstil (Askheim, 2007). Enligt Kasturirangan(2008), sker inte 

empowerment som följd av en tjänst från socialtjänsten eller som en särskild händelse. Empowerment 

är en process som ser annorlunda ut beroende på individuella egenskaper och variationer i 

sammanhanget. Varje kvinna som utsätts för våld världen över bär på sina egna individuella styrkor 

och svagheter och varje kvinnans möjlighet till en förändring begränsas/ möjliggörs av tillgång till 

resurser i den kontexten hon lever i. Därför bör stödet genom empowerment formas på ett flexibelt sätt 

som tar i beaktning skillnader i enskilda sammanhang och olika värderingar som är rotade i 

personlighet och kultur(a.a.). 

För att kunna sätta upp egna mål och uppnå dessa måste de våldutsatta kvinnorna få tillgång till de 

resurser som krävs för att uppnå sina mål.  Eftersom de våldutsatta kvinnorna själva inte kan uppnå 

tillgång till resurser måste samhället engagera sig i empowerment processen genom att bistå med 

åtgärder som är förknippade med en rad olika mål som kan leda till en rättvis resursfördelning som 

underlättar den våldsutsatta kvinnans empowerment (a.a.). 

 

Socialt arbete och stödet till den våldsutsatta kvinnan måste utformas så att kvinnors behov i sin helhet 

kan täckas. I dagslöget finns det flera faktorer som försvårar det sociala arbetet med våldsutsatta 

kvinnor och deras empowerment. De insatser som erbjuds idag handlar ofta om akut krishantering, 

tillfälligt skydd och rådgivning, medan mer långsiktiga insatser som bostad och väg till ekonomisk 

oberoende, är mycket svårare för den våldsutsatta kvinnan att få. Kvinnor utan- eller med låg inkomst 

som också ibland har små barn- har oftast svårt att på egen hand hitta boende och uppnå ekonomisk 

stabilitet. Vilket kan ha fördönade negativa konsekvenser på deras liv i många år framöver(Shanti et 

al., 2012).  
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7 Översikt av utvald litteratur  

Sammanlagt valdes nio artiklar ut som bidrar till att besvara studiens två frågeställningar. Artiklarna 

baseras på studier utförda i USA, Indien, Turkiet och Sydafrika men har alla valts ut i syfte för att 

kunna generaliseras till svensk kontext. 

 

De valda artiklarna är olika relevanta för olika frågeställningar och kopplingen mellan artiklarna och 

ämnet klargörs i en djupare analys av artiklarnas innehåll i resultat - och analysdelen i efterföljande 

kapitel. De artiklar som ligger till grund för studiens empiri redovisas nedan med titel, författare och 

artiklarnas syfte och resultat. 

  

7.1 Artikelnr 1 

Titel: Domestic Violence and Women Empowerment 

Författare, år, land; Saikou Amadou Diallo och Marcel Voia.2016. Sydafrika 

Syfte: Studiens syfte var att belysa riskfaktorer gällande hot om våld i tio västafrikanska länder. Hot 

och våld beskrivs som något som begränsar potentialen hos kvinnor men också påverkar 

samhällsutvecklingen negativt. Studien genomfördes på samma sätt för varje deltagande land och 

materialet består av varje lands specifika demografiska förhållanden och hälsoundersökningar. 

Resultat: Studiens resultat visade att religionen spelar en viktig roll när det gäller våld i de flesta 

länder som studien omfattar.  Bostadsområde (landsbygden) spelar också en avgörande roll när det 

gäller ökat våld mot kvinnor. Bristen på utbildning ökar också hotet.  

 En förbättrad social status och en högre utbildningsnivå hos kvinnan beskrivs som viktiga för att 

minska risken för våld i hemmet. Enligt denna studie är risken för att utsättas för våld högre för en 

arbetslös kvinna. 

 

7.2 Artikelnr 2 

Titel: Violence against women: The perspective of academic women 

Författare, år, land: Sibel Kalaca, Pinar Dundar. 2010. Turkiet 

Syfte: Artikeln presenterar en undersökning av akademiska kvinnors åsikter och förhållningssätt kring 

riskfaktorer och förebyggande åtgärder gällande våld mot kvinnor.  

Resultat: Majoriteten av deltagarna har uppgivit att kvinnor med låg socioekonomisk status löper 

störst risk att utsättas för våld (VAW). Psykiskt våld uppgavs som vanligare mot utbildade kvinnor, 

medan fysiskt våld var mer sannolikt att drabba de outbildade och arbetslösa kvinnorna. Orsaker som 

angavs ligga bakom våld mot kvinnor är: socioekonomiska, samhälleliga och våld som utryck för 

ojämlikhet mellan könen. 
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 Kvinnors ökade makt genom utbildning och arbete, ökad kunskap i samhället, rättsliga åtgärder och 

männens deltagande lyfts upp som viktiga åtgärder mot VAW. 

 

7.3 Artikelnr 3 

Titel: Engaging Religion to Promote Female Empowerment and Health: Case Studies in Hinduism 

and Islam  

Författare, årtal, land: Dhrubajyoti Bhattacharya. 2011. Indien 

Syfte: Studien undersöker termer som kvinnans autonomi, jämlikhet och delaktighet inom de indiska 

och pakistanska kulturer, med fokus på hinduism och islam i syfte att främja kvinnans egen makt och 

rätt till självbestämande. 

Resultat: Hinduism och islam lyfter kvinnans jämställdhet och autonomi som viktiga grundpelare 

inom dessa två religioner. Båda religionerna uppmanar sina anhängare mot icke-diskriminering och till 

ett samarbete och vänskap mellan könen.  Män och kvinnor uppmanas delta i olika roller, vid olika 

tillfällen, för att hjälpa, vägleda och skydda varandra. 

 Det är etiska, kulturella och strukturella förhållanden samt politiska beslut som upprätthåller 

ojämlikhet mellan könen och mannens överordning kvinnan. För att motarbeta ojämnlikhet bör 

samhälls religiösa ledare engageras för att fungera som lärare för att visa konsekvenser av regeringens 

politik med underliggande religiösa läror. Religiösa traditioner bör utnyttjas (i positiv mening) för att 

engagera samhällen i aktuella frågor av kön, genus och jämställdhet. 

 

7.4 Artikelnr 4 

Titel: Empowerment and Advocacy for Domestic Violence Victims. 

Författare, år, land: Mandy Morgan and Leigh Coombes. 2013. USA 

Syfte: Empowerment definieras i fackliteratur som en process som ökar kontroll över egna 

angelägenheter. Artikeln problematiserar ”kontroll över tillvaro ”genom att beskriva det som väldigt 

individuellt och som något som är svårt att uppnå genom ett skräddarsytt program som ska ”passa 

alla”.  

Resultat: Enligt artikeln finns det en uppsjö av olika serviceprogram för kvinnor som utsätts för 

fysiska, sexuella och känslomässiga övergrepp från sina sexualpartner, där empowerment lyfts upp 

som ett viktigt mål i stödet till den våldsutsatta kvinnan.  Men det saknas program som definierar vad 

empowerment för våldsutsatta kvinnor innebär. Enligt artikeln mäter en stor del av forskningen om 

empowerment en persons känsla av egen makt snarare än faktiska förändringar.  Artikelns författare 

efterlyser ett sätt att mäta dessa förändringar som skett i kvinnors liv som ett resultat av empowerment 

stödet. 
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7.5 Artikelnr 5  

Titel: Intimate partner violence. Causes and prevention. 

Författare, årtal, land: Jewkes, Rachel. 2002. USA 

Syfte: Att belysa olika sociala och demografiska orsaker till våld i nära relationer mot kvinnor. 

Resultat: Enligt studien är orsakerna till våld i parrelationer komplexa. Några av orsakerna som lyfts 

upp i studien är: alkohol, missbruk, socioekonomisk status, fattigdom, makt och könsidentitet.  Men 

det är två faktorer som lyfts upp som nödvändiga, i en epidemiologisk bemärkelse: kvinnors ställning i 

samhället och i relationen och de normativa skillnaderna mellan könen och i samhällen. Utan någon av 

dessa faktorer skulle våld i parrelationer inte förekomma.     

 Dessa två faktorer tillsammans med en rad kompletterande faktorer samverkar för att våld mot 

kvinnor ska förekomma.   

 

7.6 Artikelnr 6 

Titel: Applying social cognitive career theory to the empowerment of battered women. 

Författare, årtal, land: Chronister, Krista M; Ellen Hawley McWhirter. 2003. USA. 

Syfte: Artikeln granskar omfattningen och konsekvenserna av våld i hemmet och belyser hur social 

kognitiv karriär teori (SCCT) som en modell kan användas för att främja kvinnors yrkesmässiga mål 

och framgångar för att öka deras välbefinnande.  

Resultatet: Sammanfattningsvis lyfter denna artikel fram vikten av ökad kunskap hos den våldsutsatta 

kvinnan. Här handlar det om att tillämpa social kognitiv karriär teori (SCCT) på våldsutsatta kvinnor, 

för att öka den våldsutsatta kvinnans tro på sig själv genom att ge henne karriärrådgivning och 

utbildningstips. Enligt artikeln är det viktigt eftersom de ekonomiska resurserna är viktiga om kvinnan 

skall komma ur relationen där hon utsätts för våld. 

 

7.7 Artikelnr 7 

Titel: The family empowerment program: An interdisciolinary approach to working with multi-

stressed urban families.  

Författare, år, land: Wofsy M, Boyd-Franklin N, Mundy B, Howell Lcsw TJ. 2012. USA 

Syfte: Multisystemisk familjeterapi (FEP)är ett program som bygger på empowerment och som riktas 

mot familjer som kämpar med flera olika psykosociala problem.   

Resultat: FEP är en modell som är anpassad efter den senaste forskningen gällande kliniska behov 

hos familjer som behöver stöd. Tanken är att ett tvärvetenskapligt resursteam arbetar med familjen 

samtidigt som familjen är ansluten till någon sorts mottagning för psykiskt ohälsa. Dess unika 
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blandning av en tvärvetenskaplig syn på problemet ökar möjligheten att stödja familjerna på ett bra 

sätt och genom det främja positiva förändringar. Genom att minska hinder som stör 

förändringsprocessen och utveckla partnerskap mellan systemets medlemmar, försöker man svara på 

familjens behov och ge familjen möjlighet att genom eget engagemang äga och styra den egna 

förändringsprocessen.  

 

7.8 Artikelnr 8 

Titel: Who Listens? The Voices of Domestic Violence Survivors in Service Provision in the United 

Kingdom 

Författare, årtal, land: Gill Hague, Audrey Mullender. 2006. UK 

Syfte: Belyser ett behov av de våldsutsatta kvinnornas deltagande inom politiken och den offentliga 

sektorn när det gäller beslutsfattande kring åtgärder som har med insatser för våldsutsatta kvinnor och 

deras familjer.  

Resultat: Studiens resultat visar att brukarmedverkan är viktig när det gäller beslutsfattande kring 

åtgärder och insatser som utformas för att stödja kvinnor som utsätts för våld.   

 Författarna beskriver att det är viktigt att de våldsutsatta kvinnorna deltar i politiskt beslutsfattande 

om frågor som har med våld i hemmet att göra.  Det för att, dessa kvinnors erfarenhet om våld i 

hemmet kan hålla regeringar, förvaltningar, polis och andra myndigheter på rätt spår. Det kan 

effektivisera insatserna som erbjuds till dessa kvinnor och deras familjer.  Även om dessa kvinnors 

medverkan i dessa frågor kan upplevas som en känslig fråga så kan det ge effekter som kan leda till 

politiska förändringar och åtgärder. 

 

7.9  Artikelnr 9 

Titel: Organizing for Economic Empowerment of Battered Women: Women’s Savings Accounts 

Författare, årtal, land: Sanders Cynthia K, Schnabel M. 2006. USA 

Syfte: Artikeln beskriver ett projekt som byggde på samarbetet mellan olika företag och frivilliga 

organinsationer i St Louis, Missouri region och som skapats och verkat för att främja den ekonomiska 

utvecklingen för misshandlade kvinnor som är låginkomsttagare. 

Resultat: Artikeln beskriver en unik och innovativ samarbetsmodell, ledd av socialarbetare, för att 

utveckla och stärka de ekonomiska förhållandena för låginkomstagande kvinnor som utsätts för våld.    

Redevelopment opportunities for women’s economic action program model (REAP) utvecklades med 

stöd av forskning som visar på att de våldsutsatta kvinnornas ekonomiska beroende gör att de stannar 

kvar i den våldsamma relationen för att slippa hamna i fattigdom och hemlöshet om de lämnar 

relationen. Tanken med REAP var att hitta åtgärder för en ekonomisk trygghet för misshandlade 



 
  

 

19 

 

kvinnor genom att sammanföra socialt arbete med resurserbjudanden från olika företag och 

tillsammans diskutera möjligheten att utveckla nya ekonomiska tjänster för våldsutsatta kvinnor. 

REAP är ett utbildningsprogram som ska ge de fattiga misshandlade kvinnorna utbildning i hur deras 

ekonomiska val påverkar dem, och stödja de i deras strävan att bli ekonomiskt oberoende. Både 

utbildning i ekonomi och kreditrådgivning ingår i utbildningen, och hjälp med att öppna sparkonto för 

att skapa en ekonomisk buffert som kan hjälpa den våldsutsatta kvinnan att lättare ta sig ut relationen 

där de utsätts för våld.  REAP utvecklades med stöd av forskning som visar på att de våldsutsatta 

kvinnornas ekonomiska beroende av deras män gör att de stannar kvar i relationen för att slippa hamna 

i fattigdom och hemlöshet.  
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8 Resultat  

Resultatet bygger på de tio artiklarna som redovisades under punkt 7. Samtliga artiklars resultat visar 

att det finns olika sätt att tillämpa empowerment på när det gäller socialt arbete med kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer.  Resultaten visar även att finns för- och nackdelar med empowerment 

som tillämpas inom socialt arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.  

 

8.1 Tillämpning av empowerment  

Studiens resultat visar att det finns flera olika sätt att tillämpa empowermentbaserat socialt arbete för 

att stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

 

I två av studierna handlar empowerment om ett individbaserat stöd som går ut på att stödja de 

våldsutsatta kvinnorna i att göra personliga förändringar genom att de via insatser från socialarbetare 

får en ökad kunskap om vikten av ekonomiskt oberoende som ett steg att nå självständighet 

(Chronister, McWhirter, 2003 och Sanders och Schnabel, 2006). Studierna beskriver hur våldsutsatta 

kvinnor ges råd och utbildning om hur de ska kunna göra karriär och därmed bli självständiga. Här 

handlar det om att ge de våldsutsatta kvinnorna hjälp till självhjälp, där utbildning och jobb är de 

viktigaste framgångsfaktorerna. 

 

Ytterligare ett sätt att tillämpa empowermentbaserat socialt arbete är att få våldsutsatta kvinnor att 

engagera sig politiskt i olika samhällsprocesser. Exempel på detta kan vara att kvinnan i fråga deltar 

vid sammanträden, på möten och i andra beslutsfattande organ där man fattar beslut om stödjande 

insatser för våldsutsatta kvinnor. Genom deltagandet ska kvinnan påverka samhällsdebatten och bidra 

till en ökad kunskap hos beslutsfattarna om vad den specifika gruppen efterfrågar/behöver i form av 

insatser och stöd från samhället (Hague, Mullender, 2006). I det här fallet handlar det om 

empowerment genom brukarinflyande (Askheim och Starrin, 2007). Slutligen lyfts 

empowermentbaserat socialt arbete fram som ett sätt att arbeta med hela familjen genom att inkludera 

ett flertal aktörer som samverkar kring den våldsutsatta kvinnan och hennes familj. I studien 

poängteras det att våld i hemmet påverkar hela familjesystemet på olika sätt, till exempel psykologiskt, 

ekonomiskt och socialt och därför krävs det olika insatser som skapar ett stödjande nätverk runt 

kvinnan och hennes familj (Wofsy et al., 2013). 
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8.2 Möjigheter- och begränsningar med empowerment  

 

Studiens resultat visar att empowermentbaserat socialt arbete används världen över för att minska våld 

mot kvinnor och stärka kvinnorna i att ta kontrollen över tillvaron och att ta självständiga beslut.  

Genom empowerment ökar känslan av kontroll över tillvaron -att man själv kan styra över sina val – 

vilket är viktig för att den våldsutsatta kvinnan ska börja agera och göra positiva bedömningar av sina 

möjligheter, enligt Chronister och McWhirter (2003).  Genom självinsikt och kunskap om att hon har 

en egen förmåga till förändring ska kvinnan mobilisera de egna resurserna som senare används för att 

få kontroll över tillvaron och förbättra den oönskade situationen.  

  

Att inom socialt arbete bemöta den våldsutsatta kvinnan som en likvärdig människa med autonomi, 

ansvar och förmåga till egen förändring, åstadkommen genom självständiga val för att kunna förändra 

den oönskade situationen är en fördel med empowerment, enligt Sanders och Schnabel (2006). 

Kvinnans autonomi lyfts som en viktig del av socialt arbete med våldsutsatta kvinnor även i 

Bhattacharyas studie från 2011.  

 

Genom samspel mellan socialarbetaren och den våldsutsatta kvinnan kan hon göras medveten om hur 

hennes omgivning och samhällsförhållanden påverkar hennes svårigheter, till exempel hur ekonomiskt 

oberoende kan vara vägen till ett självständigt liv och frigörelse från den relation där hon utsätts för 

våld. Den ökande medvetenheten och kunskapen om sin situation, både i relationen och utifrån 

samhällsnormer, lägger grunden för handling som leder till en förändring, enligt Sanders och Schnabel 

(2006). Genom sin kompetens och en dialog stödjer socialarbetaren den våldutsatta kvinnan för att hon 

ska få ett ökat medvetande vilket i sin tur ska leda till en ökad makt.  

 

Studiens resultat visar även att det finns vissa begränsningar för empowermentbaserat socialt arbete 

med våldsutsatta kvinnor. Begränsningarna är olika hinder som försvårar arbetet.  

Studien visar att våld mot kvinnor är ett komplext problem. Religion, utbildningsnivå, ekonomisk och 

social bakgrund, missbruk och psykisk ohälsa är några av de faktorer som kan ha betydelse gällande 

mäns våld mot kvinnor. Att ge stöd för en ökad kontroll över de ekonomiska resurserna lyfts upp som 

en förutsättning för att den våldsutsatta kvinnan ska kunna komma ur en relation där hon utsätts för 

våld (Chronister och McWhirter, 2003 och Sanders och Schnabel, 2006).  
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Socialt arbete som bygger på individinriktad empowerment som riktas endast mot kvinnan och hennes 

individuella förändringar där syftet är att stärka kvinnans förmåga att ta egna beslut och leva ett 

självständigt liv inkluderar inte män i förändringsarbetet, enligt Dundar och Kalaca, (2010). Det 

begränsar resultat med empowerment.   

 

De rigida och starkt etablerade strukturer, kulturella, religiösa och samhälleliga, skapar hinder när det 

gäller att minska våld mot kvinnor men också när det gäller kvinnans möjlighet att förändra sitt 

liv(Jewkes, 2002). Utan stöd från sin man (om hon väljer att leva kvar i relationen), familjen, vänner, 

omgivningen och samhället i stort blir det än svårare för kvinnan att göra de förändringarna som hon 

önskar sig. Den våldsutsatta kvinnans värderingar och prioriteringar kan ibland återspegla sig i det 

som förväntas av henne från resten av familjen (a.a.).  

  

Empowermentbaserat socialt arbete bygger på idén om att de våldsutsatta kvinnorna bör sätta sina 

egna mål och bestämma vilka typer av resurser som skulle vara till hjälp för dem att nå dessa mål 

(Askheim, 2007). Men de måste få tillgång till dessa resurser om empowerment ska fungera. I en av 

studierna presenteras tillämpning av empowerment som ett sätt att stödja den våldsutsatta kvinnan 

genom att göra henne delaktig i politiska beslut kring utformning av insatserna till våldsutsatta 

kvinnor. Det är ett sätt att tillämpa empowerment för att stärka den våldsutsatta kvinnans egen makt 

och förbättra alla kvinnors ställning i samhället. Tanken med empowerment i det fallet är att 

effektivisera insatserna som erbjuds de våldsutsatta kvinnorna och deras familjer. Den våldsutsatta 

kvinnans deltagande i politiska beslut och utformande av insatserna som erbjuds ska bidra till att 

belysa hur samhällsprocesserna och politiska beslut bidrar till upprätthållande av våld i hemmet 

(Hague& Mullender, 2006). För att detta ska fungera krävs det tydligare insatser från hela samhället.  
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9 Resultatanalys  

Under resultatkapitlet framträdde det att empowerment kan tillämpas på olika sätt inom socialt arbete 

med kvinnor som utsätts för våld. 

  

Studiens resultat visar också att de våldsutsatta kvinnorna har olika bakgrund. De våldsutsatta 

kvinnorna lever under olika förhållanden avseende religion, utbildning, ekonomika resurser och 

samhällsnormer. Det försvårar tillämpningen av empowerment inom socialt arbete. För att en 

förändring ska vara möjlig måste ramarna kring kvinnan förstärkas samtidigt som hon ges en 

möjlighet att förändra sitt liv. De våldsutsatta kvinnorna har olika typer av resurser men det finns olika 

personliga faktorer och andra faktorer som förhindrar en förändring. Till exempel, lever den 

våldsutsatta kvinnan ibland i en familj där mannen har kontroll över familjens ekonomiska tillgångar 

som en del av att behålla kontrollen över kvinnan, kan hennes möjlighet att få kontrollen över 

familjens ekonomi rubba balansen och skapa osäkerhet hos mannen vilket kan leda till att våldet ökar 

(Jewkes, 2002). En kvinna som tjänar mer pengar än sin man, med ökande ekonomisk aktivitet och 

självständighet, ökar i sig själv risken för fysiskt våld från mannen (Dundar och Kalaca, 2010; Jewkes, 

2002).  Detta ses särskilt om mannen är arbetslös, och känner sin makt undermineras i hushållet eller 

förhållandet (Dundar och Kalaca, 2010). Ibland kan det till exempel, finnas kulturella idéer om 

framgångsrik manlighet, där en manlig identitet förknippas med styrka av att vara familjeförsörjaren 

och kvinnans ekonomiska oberoende uppfattas som en utmaning av de traditionella könsrollerna. En 

oförmåga att uppfylla sociala förväntningar som framgångsrik familjeförsörjare kan utlösa en kris av 

manlig identitet.  Män som bär på dessa konservativa idéer om social status kan ibland genom våld 

skapa och behålla makt och kontroll över kvinnan (Jewkes, 2002). 

 

 

Enligt Hur, M., H.,( 2006) finns det olika typer av maktlöshet i olika miljöer och tider. Därför krävs 

det olika uppfattningar om och olika sätt att arbeta på och tillämpa empowerment. Eftersom de 

våldutsatta kvinnorna lever i olika miljöer och samhällen lär de sig att hantera sina svårigheter på olika 

sätt och behöver därför också hjälpas på olika sätt. Variationen i kvinnors tillgång till resurser, deras 

känsla av identitet och samband med andra, och deras upplevelser av övergrepp och våld har stor 

inverkan på deras empowerment kan se ut (Morgan och Coombes, 2013).  Eftersom de olika 

kvinnorna som utsätts för våld i nära relationer världen över har olika individuella styrkor och 

svagheter och deras möjligheter till en förändring begränsas/ möjliggörs av tillgång till resurser i den 

kontexten hon lever bör dessa faktorer tas i beaktning när stödet genom empowerment ska erbjudas 
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(Kasturirangan, 2008). Det kräver både sociala och ekonomiska förändringar, världen över. Samhällen 

bör agera för att vidta åtgärder och skapa möjligheter för att undanröja ojämlikhet mellan människor (i 

det här fallet mellan män och kvinnor) och skapa möjligheter som är till fördel för alla medborgare 

(Berger & Neuhaus, 1977). Empowerment är en dynamisk process där individuell empowerment är 

nära kopplad med empowerment som social process. Social process betyder att samhället verkar för att 

genom skapandet av resurser öka de våldsutsatta kvinnornas förmåga till att ha kontroll över egna liv. 

Det är det socialpolitiska klimatet i samhället som påverkar hur tillgång eller begränsning i åtkomsten 

till dessa resurser ser ut(Berger och Neuhaus, 1977). Uppfattningar om individuell empowerment kan 

variera beroende på kultur och samhälle människor lever i. Det eftersom de våldsutsatta kvinnornas 

behov kan vara bestämda av den sociala och politiska miljön i det samhället de lever i och inte av de 

själva (Jewkes, 2002). Eftersom samhället har en stor roll som resursgivare när det finns faktorer i 

samhället som hindrar de våldsutsatta kvinnorna att använda sina egna resurser och tillgångar, krävs 

det ytterligare resurser från samhället om kvinnors olika behov i sin helhet ska täckas (Shanti et al., 

2012). Forskning tyder på att empowerment kan se annorlunda ut beroende på individuella skillnader, 

samhällnormer samt skillnader i sammanhang och samhällen de våldsutsatta kvinnorna lever i, vilket 

det finns stöd för i studiens resultat också.  

 

Även om en kvinna som utsätts för våld har makt att påverka små saker i sitt liv kan det kvarstå en 

känsla av maktlöshet inför de institutioner som styrs av okända människor med värderingar som inte 

delas av kvinnan själv. Därför kan inte individuell empowerment ge stora resultat utan en kollektiv 

empowerment som sker parallellt med det individuella. Att tillämpa empowerment utifrån en 

gemensam tanke kring hur det borde tillämpas är därför bristfälligt. Empowerment borde därför 

tillämpas olika i olika miljöer på olika individer. Målet med individuell empowerment borde stämma 

överens med kollektiv empowerment för att goda resultat den våldsutsatta kvinnan ska kunna uppnås 

(Hur, M., H., 2006). 

 

Studien visar även att det finns både möjligheter- och begränsningar med empowermentbaserat socialt 

arbete med våldsutsatta kvinnor.  Ökad kontroll över egna angelegenheter är en av fördelarna.  Enligt 

stödet genom empowerment betraktas den våldsutsatta kvinnan som aktör i sitt eget liv därför ska hon 

stödjas i att ta självständiga beslut för att sedan själv agera för att förändra den oönskade situation hon 

befinner sig i (Askheim, 2007).  

 

Ökad förståelse genom kunskap är också en fördel med empowerment inom socialt arbete när man 

stödjer våldsutsatta kvinnor. Genom information från socialarbeteren förstår kvinnan hur hennes 

omgivning och samhällsförhållanden påverkar hennes svårigheter, istället för att vara självkritisk och 
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tro att det är hon själv som har skapat sina egna svårigheter. Kvinnan uppmuntras i att vara delaktig 

och ha inflyttade i beslutsfattandet som har med henne själv att göra.  Den nyfunna styrkan ska sedan 

användas för att ta kontroll över tillvaron och börja motarbeta maktlösheten hon befinner sig i 

(Askheim, 2007). 

 

Studiens resultat visar att det finns begränsningar med empowerment i socialt arbete med våldsutsatta 

kvinnor och det är att det finns flera hinder som försvårar empowerment baserat socialt arbete med 

våldsutsatta kvinnor. Ett av hindren som begränsar empowerment i arbetet med den våldsutsatta 

kvinnan är strukturella ojämlikheter och avsaknad av tydligare insatser från samhället. I en del familjer 

bygger ojämnlikheten mellan könen på samhällsnormer som berättigar våld mot kvinnor. Det för att 

det kan finnas ett behov hos mannen att kontrollera och hindra kvinnan genom misshandel och därmed 

hävda och behålla sin makt. Våldet är avsett för att hindra kvinnan att få ett större inflytande i 

relationen. I vissa samhällen är våld mot kvinnor till och med en social norm där män tillåts vara 

våldsamma mot kvinnor de inte kan kontrollera (Jewkes, 2002). Dialo och Vioa, 2016 och Dundar och 

Kalaca, 2010 tar i sina studier upp religion som en orsak till mäns våld mot kvinnor. Å andra sidan 

hävdar Bhattacharya, 2011 att det inte handlar om religion utan om kulturella normer som bygger på 

en traditionell tolkning av religiösa skrifter. Vidare hävdar Bhattacharya, 2011 att religioner (i det 

fallet hinduism och islam) uppmanar mot icke-diskriminering men mot samarbete och vänskap mellan 

könen. Män och kvinnor uppmanas i att delta i olika roller, vid olika tillfällen, för att hjälpa, vägleda 

och skydda varandra. Det inte är religionen utan de etiska, kulturella och strukturella förhållanden, 

politiska beslut samt olika feltolkningar av religiösa skrifter som upprätthåller ojämlikhet mellan 

könen och mannens överordning kvinnan (Bhattacharya, 2011).  

 

Ur artiklarnas resultat framkommer det att utbildning är ett viktigt medel för att öka kvinnors kunskap, 

färdigheter och självförtroende som krävs för att fullt ut kunna delta i utvecklingsprocessen och 

förbättra kvaliteten på sina liv. För att alla kvinnor ska få möjlighet till utbildning krävs det en 

förståelse för skillnader och hinder i resurstillgång för kvinnor som utsätts för våld. Det krävs därför 

politiska åtgärder som bidrar till att förbättra våldsutsatta kvinnors tillgång till att säkra 

försörjningsmöjligheter och öka de egna ekonomiska resurser, minska dessa kvinnors ansvar för 

hushållsarbete, avlägsna rättsliga hinder för kvinnors deltagande i det offentliga livet, och öka den 

samhällets medvetande genom information, utbildning och förebyggande arbete (Hague och 

Mellander, 2006). Något som är i linje med Berger och Neuhaus som i sin bok från 1977, skriver att 

individ empowerment är beroende av hur samhället styrs. 
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Ett annat hinder som begränsar empowerment är att socialt arbete med den våldsutsatta kvinnan är 

oftast individfokuserat och att männen sällan inkluderas i arbetet. Visserligen kan kvinnan förändra sig 

själv och sitt eget bettende till en viss del men hon kan aldrig förändra mannen och samhällsstrukturer 

som gör att mannen känner sig överordnad kvinnan.  Konflikter mellan män och kvinnor i en relation 

kan uppstå genom att de kämpar för att nå olika mål, men att deras uppfattning om hur målet ska nås 

skiljer sig åt. Mäns och kvinnors olika uppfattningar bygger ibland på föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt enligt olika samhällsnormer och religioner. Det finns män som förväntar sig att 

omgivningen alltid ska dela deras uppfattning om vad som är rätt eller fel, annars reagerar de med våld 

när kvinnorna i deras omgivning inte beter sig efter deras förväntningar. Med våld tvingar de 

kvinnorna att anpassa sig efter deras vilja som ett sätt att upprätthålla och behålla makt (Jewkes 2002). 

Att tillämpa empowerment på ett individuellet plan när man stöder de våldsutsatta kvinnor, ger man de 

också ett ansvar för att hantera och förbättra sin situation vilket kan tolkas som att ansvaret för våld 

hon utsätts för ligger på henne själv. Eftersom det är mannen som utsätter kvinnan för våld bör man 

inkludera mannen i ett förändringaarbete. Empowerment användbarhet, till stöd för våldsutsatta 

kvinnor, begränsas därför om dessa män inte blir inkluderade i förändringsarbetet.  

 

Ytterligare aspekt som skapar hinder med empowerment baserat socialt arbete är rigida och starkt 

etablerade strukturer, kulturella, religiösa och samhälleliga. Utan stöd från familj, vänner, omgivning 

och en individanpassad socialtjänst blir det enligt min uppfattning fortsatt svårare för kvinnor att 

förändra sina liv. I det fallet sker stödet genom empowerment enbart inom ett specifikt och ganska 

begränsat område åt gången, till exempel ekonomisk rådgivning till kvinnor som av olika anledningar 

har begränsade möjligheter att arbeta, räcker inte långt då utfallet begränsas av deras olika bakgrund 

och levnadsvillkor, av de olika källorna att döma. På det sättet bortser man från försvårande aspekter i 

den våldsutsatta kvinnans liv och som omöjliggör den önskade förändringen. 

 

Målstyrning utifrån organisationens egna mål med empowerment kan också vara ett hinder för lyckat 

empowermentbaserat socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.  I vissa fall kan organisationernas mål 

och åtgärder visa sig inte alls stämma överens med den våldsutsatta kvinnas värderingar, något som 

även Askheim (2007) tar upp.  Både Askheim och Starrin (2007) och Socialstyrelsen (2009) beskriver 

empowerment som ett sätt att stödja den våldsutsatta kvinnan i att utveckla egna resurser för att kunna 

lämna relationen som mål. Empowerment som syftar till att stödja den våldsutsatta kvinnan att lämna 

relationen komma att möta ett motstånd om kvinnan av olika anledningar inte ser det som ett 

alternativ. Till exempel om den våldutsatta kvinna väljer att sätta sin familjs välbefinnande före sin 

egen, och därför förkastar alternativ som erbjuds eftersom de inte passar hennes omständigheter eller 

värderingar. Den våldsutsatta kvinnans uppfattning av empowerment och hennes personliga önskan 
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om hur hon vill förändra den egna livssituationen kan då skilja sig från socialtjänstens syn på 

empowerment. Då dessa olika anledningar kan vara svåra att förstå och om de inte går hand i hand 

med socialarbetarens uppfattning om vad de ”rätta värderingarna” är. Det kan innebära en risk att den 

önskade förändringen uteblir eftersom stödet genom empowerment har som mål att kvinnan ska lämna 

relationen. Det kan vara svårt för en socialarbetare att förstå olika strukturer och normer som påverkar 

kvinnans val. Dt kan göra att socialsekreteraren agerar utifrån en egen uppfattning om hur saker och 

ting ska vara och inte utifrån hur saker egentligen är (Askheim, 2007). 
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10 Resultatdiskussion  och slutsats 

 

Syftet med studien har varit att genom att sammanställa och analysera den kunskap som finns i 

forskningen kring ämnet, undersöka hur socialarbetare genom empowerment stödjer kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära relation. Studiens resultat är tänkt att hjälpa de socialarbetare som möter 

dessa kvinnor inom sin yrkesroll. 

 

De valda artiklarna är kopplade till särskilda kontexter i olika länder världen över och frågan är om det 

går att koppla de till svenskt kontext och hur man bör arbeta med empowerment för att hjälpa kvinnor 

som utsätts ör våld i Sverige? 

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där människor med många olika bakgrunder och från olika 

delar av världen lever och arbetar tillsammans och att det därmed går att påstå att den svenska kulturen 

är färgad av invånarnas olika bakgrund. Sättet att leva och tänka påverkas av mångkulturen likaså 

värderingar och regler man lever efter.  Därför ses de olika riskfaktorerna som framkommer ur de 

valda källorna som faktorerna som kan ligga bakom våld mot kvinnor även i det svenska samhället, så 

som samhället ser ut idag. Även om de kulturella skillnaderna och familjestrukturerna skiljer sig i 

olika länder så är det något som finns även i Sverige. För att i nutid verka som socialarbetare och 

arbeta med sociala frågor, är det viktigt att ha en mångdimensionell och mångkulturell kunskap i dessa 

frågor och vilka olika faktorer som kan ligga bakom våld mot kvinnor, detta enligt min uppfattning.  

En ökad förståelse kring problematiken gör att det blir lättare att utveckla nya metoder när det gäller 

att stödja kvinnor som utsätts för våld av sina män. 

 

Ur de valda artiklarna kan det dras en slutsats att religion är en av riskfaktorerna när det gäller våld 

mot kvinnor.  Det ges dock inte en djupare förklaring till det men med risk att ha övertolkat mina 

resultat, väljer jag att ändå belysa religion som en bakomliggande orsak till våld mot kvinnor då det är 

ett ständigt återkommande ämne i både media men också i det politiska rummet.  Även i Sverige finns 

det män som misshandlar kvinnor och försvarar det genom att rättfärdiga det med att religion 

uppmanar till kvinnans underordning, samtidigt som det självklart, finns strikt religiösa familjer där 

man förkastar all sorts våld. Exempel på sådant är hedersrelaterat våld, som har sina grunder i att män 

anser att de har rätt att kontrollera kvinnor genom att rättfärdiga våld med koppling till att religionen 

uppmanar till detta. Men det handlar snarare om traditioner som under många år har byggts kring 

felaktiga tolkningar av religiösa skrifter. Sådana sociala problem lyfts ofta upp i media och av 
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främlingsfientliga grupper som stora generella problem som knyts ihop med andra nationaliteter, 

religioner och invandring, trots att de är mer specifika för olika traditioner inom visa delar av världen. 

Hedersrelaterat våld handlar egentligen om ojämlikhet mellan könen och sociala normer som har 

skapats till att på olika sätt upprätthålla ojämnlikhetet till mäns fördel.  

 

Ojämlikheten mellan könen när det gäller inkomst och makt är något som ständigt är aktuellt i vår 

vardag och det diskutetas mycket om det i både i media och inom politiska debatter och även om 

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet så är det mycket kvar att göra.  

 

Ur ett svenskt jämställdhetsperspektiv kan göra det svårt att förstå och till och med väcka fördomar 

hos de som arbetar socialt stödjande med dessa familjer. Socialsekreterarens vilja att driva ärendet 

utifrån det egna jämställdhetsperspektivet kan medföra en helt orealistisk förväntan på kvinnan och 

därför riskerar man enligt mig att arbetet misslyckas då insatsen inte är i linje med kvinnans egna 

önskemål om förändring. Att arbeta med empowerment är att utgå från kvinnans egna önskemål om 

vilka insatser som behövs för den önskade förändringen. Det kräver en lyhörd, utbildad och i mesta 

mån fördomsfri socialsekreterare, vilket (Askheim och Starrin, 2007) ger stöd för. Därför underlättar 

det om socialsekreteraren har en mångkulturell och religiös kunskap för att kunna förstå och visa 

respekt för den våldsutsatta kvinnans och hennes familjs normer och värderingar. Att sedan kunna 

angripa problematiken utifrån detta och på så sätt analysera den utsatta kvinnans och hennes familjs 

behov kräver mycket erfarenhet och kunskap. 
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