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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att jämföra misshandlade kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

socialtjänsten. Vilka insatser de blivit erbjudna, samt om upplevelserna skiljer sig åt mellan 

misshandlade kvinnor som har missbruk och misshandlade kvinnor som inte har 

missbruksproblematik. Undersökningen är kvalitativ med en induktiv ansats. Den består av 

halvstrukturerade intervjuer med fem kvinnor som levt i en nära relation med män som har 

misshandlat dem och hur de upplevt bemötandet av socialtjänsten. Två av fem respondenter har 

inte haft missbruksproblem, men har levt i en relation där de blivit misshandlade. Resultaten 

analyserades genom tematisering och tidigare forskning av ämnet. I analysavsnittet knyts 

materialredovisningen samman med de teorier som berör forskningsområdet. Teorierna i 

uppsatsen är teorin om normaliseringsprocessen, trygga och otrygga möten, teorier om reaktion i 

kris samt teori om ojämlik maktfördelning, vilka alla var användbara i analysen. Resultaten 

visade att tre av fem respondenterna som hade eget missbruk hade då kontakten pågick med 

socialtjänsten dåliga erfarenheter, men två av dessa har i dag en mer positiv syn på 

socialtjänsten. Det kan troligtvis på bero på distansen av minnena, då minnet kan vara en selektiv 

källa. De andra två respondenterna som inte hade eget missbruk hade en mer positiv syn på 

socialtjänstens bemötande under tiden de var aktuella, men den ena av dem har i dag en mindre 

bra inställning till socialtjänsten dock av annan anledning. Ingen av de missbrukande, 

misshandlade kvinnorna fick hjälp eller stöd för själva misshandeln. De fick insats i form av 

samtalskontakt men de upplevde inte att det var så hjälpsamt för dem. Två av dem hade en 

socialsekreterare som de blev sedda och hörd av och den tredje kvinnan hade en likande kontakt 

på frivården. Dock fick de andra insatser så som ekonomiskt bistånd och behandling för sitt 

missbruk samt hjälp med eget boendet efter avslutad kontakt för misshandeln. De andra två 

misshandlande kvinnorna utan missbruksproblematik uppger att de fick hjälp och stöd av 

socialtjänsten gällande misshandeln. De fick skyddat boende, stödjande samtalskontakt och 

familjebehandling. Undersökningen är inte generaliserbar då materialet i undersökningen inte är 

tillräckligt omfattande för att kunna dra generella slutsatser. 

  



FÖRORD 

Anledningen till denna studie är att jämföra misshandlade kvinnors upplevelser av bemötandet 

av socialtjänsten samt vilken hjälp och stöd de fått. Jag ville även jämföra om det fanns 

skillnader i kvinnornas upplevelser om de hade eget missbruk vid tidpunkten de sökte hjälp. Det 

är viktiga frågor att studera då kvinnorna ofta är mycket normaliserade av männens våld när de 

väl lämnar det destruktiva förhållandet till den misshandlade mannen och det kan vara svårt att 

veta hur man ska bemöta kvinnan beroende på var i processen hon befinner sig.  

Ett varmt tack till de intervjuade kvinnorna, utan er hade inte hade inte denna studie varit 

möjlig. Jag är tacksam att jag fått ta del av era berättelser, det har varit otroligt givande och 

lärorikt. Jag vill också tacka min älskade dotter och min äslakde syster, jag hade inte klarat mig 

utan ert stöd och hjälp till detta arbete. Jag vill även tacka min handledare Pernilla Dobronravoff 

som har guidat mig igenom C-uppsatsen med tålamod. Hon har varit en inspirationskälla med sin 

uppriktighet och ärliga kritik samt kommit med givande synpunkter. 
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1 INLEDNING  

Mäns makt och rätt till kvinnors liv har ur ett historiskt perspektiv varit självklar, vilket även har 

inkluderat rätten för mannen att slå sin hustru. Det har genom tiderna funnits en och annan 

straffåtgärd för kvinnofrid i den svenska lagstiftningen, men det har hela tiden funnits en 

grundföreställning om att kvinnorna är männens egendom. Även då det skett stora förändringar i 

lagstiftningen om våldsbrott mot kvinnor, lever föreställningen om mäns överordning och rätt till 

kvinnans kropp och sexualitet kvar i social och kulturell praxis (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2004). 

Leander (2008) menar att våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem, där problemet 

inte är att kvinnomisshandeln är osynlig utan snarare att vi väljer att inte se den. Vad det gäller 

misshandel i nära relationer uppskattas att endast 20–25 % polisanmäler. Ungefär hälften av 

kvinnorna som polisanmäler misshandeln har varit utsatta tidigare för våld i nära relation. 

Kvinnomisshandel och grov kvinnofridskränkning är brott som faller under allmänt åtal, i 

Brottsbalken kapitel 3 om liv och hälsa står det följande under §5:  

”Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller 

sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse 

i högst sex månader” (BrB kap 5 §).  

Vidare följer Brottsbalkens kapitel 3, 6§:  

”Är brottet som i 5§ sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett år och 

högst tio år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller 

om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet” (BrB 3 kap 6§).  

Enligt Socialtjänstlagen (5 kap 11 § SoL) ska socialtjänsten hjälpa kvinnor som lever i nära 

relation med en partner som misshandlar henne. De våldsdrabbade kvinnorna ska få stöd och 

hjälp för att klara av att förändra sin situation.  

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

närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att förändra sin situation.  

Det finns inga konkreta eller direkta direktiv i lagtexten vilket gör att det ger varje kommun 

fria händer att utforma handlingsplaner för de våldsdrabbade kvinnorna. brottsoffermyndighetens 

utgåva ”Det är något speciellt med den här frågan” svarade jämställdhetsansvariga på frågan 
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huruvida de känner till nya kvinnofridspropositionen, tre av sju tillfrågade svarade ”ja”, tre 

svarade att de hört talas om den. Den sjunde jämställdhetsansvarige svarade, ”Ja, även om jag 

innan tyckte man kan förklara mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för samhällelig makt så är 

väldigt mycket på mäns villkor” (Holmberg & Bender, 2003). 

Huvudbetänkande av kvinnovåldskommissionen har en kartläggning under åren 1994 till 

1995 gjorts hur våld mot kvinnor behandlats, eller inte behandlats inom grundutbildning för olika 

yrkeskategorier. I utbildningsplanerna för socionomutbildningarna i landet omnämns knappt 

kvinnomisshandel, men studierektorerna på samtliga av de statliga högskolorna meddelar dock 

att studenterna ändå kommer in på ämnet upprepade gånger under utbildningen. Denna studie 

visar att det är avhängigt vilken lärare som är ansvarig för kurserna, om kvinnomisshandel som 

ämne behandlas eller inte, dock anlägger man medvetet ett genusperspektiv på utbildningen. En 

av högskolorna i landet, Sköndalsinstitut, ger ett bredare utrymme för kvinnomisshandel som 

ämne i sin socionomutbildning (SOU, 1995).   

Mäns våld mot kvinnor är vanligast i hemmet. Det är män som kvinnorna lever tillsammans 

med eller är bekant med. Mäns våld mot okända kvinnor är inte på långa vägar lika vanligt. 

Dessa våldsdåd får ofta mycket uppmärksamhet exempelvis via media. Det är dessa händelser 

som utgör en outtalad norm i vårt samhälle, för vad som räknas som våld och övergrepp. Många 

i samhället blundar för det dödliga våldet kvinnor upplever i sin hem, där de utsätts för våld 

systematiskt av sina män. När intresset för våldsdrabbade kvinnor ökat, har man även kunnat 

konstatera att våldet är långt mer omfattande än man anat och man har med den kunskapen även 

kunnat se att det rör sig om olika typer av övergrepp. När en man slår en kvinna så är det inte 

bara det fysiska övergreppet en kvinna kan råka ut för och det är inte heller slut i och med att 

kvinnan brutit med mannen. Många gånger fortsätter det med förföljelse, manipulationer och hot 

från den man kvinnan lämnat (Eliasson, 1997).  

"Det personliga är politiskt!" Detta slagord är från 1960-talets politiska debatt. Slagorden 

vann en stor genomslagskraft och är troligtvis det som oftast citeras när man vill beskriva 

feminism. Denna formulering var och är fortfarande i dag ett uppror mot ett patriarkalt samhälle. 

Went Höjer beskriver hur den traditionella synen av politik utesluter det som har med kön, 

känslor, kroppar och sexualitet att göra. Kroppar och kön bör betraktas som privat och bör därför 

inte tas upp på den politiska arenan. Kön kan vi syssla med på fritiden och kön är inte berättigad 
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politisk kategori. Det finns naturligtvis argument för att vissa saker bör hållas utanför det 

offentliga rummet, det är inte möjligt att likställa det personliga som det politiska, vissa delar av 

våra liv, kroppar måste vara privata, men frågan är, var går gränsen? (Wendt Höjer, 1999).  

Wendt Höjer (1999) gör en beskrivning av den så kallade en-könsmodellen, vilket innebär att 

det bara finns ett kön och det är det manliga, kvinnan har inte ett eget kön utan är en sämre kopia 

av mannen. Så såg det ut till två-könsmodellen kom under 1700-talet, där könen betraktades som 

olika, dock är mannen fortfarande norm oavsett hur kvinnan beskrivs, om hon är mannens 

minikopia eller hans motsats. Mannen är norm i könshierarkin, det vill säga mannen är den 

normala och kvinnan den avvikande. Våld mot kvinnor beskrivs som ett uttryck för ojämlik 

fördelning av makt. Våldet utmärks av att det riktas mot de underordnade grupperna. När en man 

använder våld mot en kvinna kan man se det som en manifestation av kvinnans underordning 

och mannens överordning, vilket betyder att våldet som maktmedel är viktig att problematisera 

när man studerar könsmaktsrelationer. Wendt Höjer skildrar hur styrka positioneras mellan 

könen, där männen positioneras som starka och kvinnor som svaga och att kvinnor växer upp 

med en bild av sig själva som det svagare könet, medan männen som fysiskt starka.  

I en studie av Mobilisering mot narkotika (i fortsättningen förkortat M.O.B), skildras några 

röster från studien, en av dem säger så här: ”Vill tillägga att jag önskar att det fanns mer konkret 

hjälp tillgängligt när man blir utsatt för våld. Polis kan inte göra så mycket och kvinnocentra kan 

vara lite ”omständliga” (t.ex. kontorstider etc.) att ha att göra med”. En annan röst påtalar hur 

viktigt det är att man även får respekt av myndigheter. I slutet av studien belyses några viktiga 

punkter vad beträffar kvinnans relation till hennes våldsutsatthet och hennes missbruk. För det 

första, kvinnan kan missbruka för att överhuvudtaget stå ut i en misshandelsrelation som hon inte 

klarar av att bryta. Ett annat skäl kan vara att hon missbrukar en form av självmedicinering som 

är kopplad till den misshandelsrelation hon lever i. Vidare kan kvinnans missbruk göra att hon 

blir mer bunden till mannen, detta genom att mannen kan använda sig av drogen för att locka 

henne till sig eller hota henne att inte få drogen när hon tex har abstinens. Detta gör att hon blir 

ännu mer beroende av honom. Han kan förse henne med droger, för att sedan använda detta emot 

henne genom att hota avslöja henne om hon lämnar honom eller anmäler honom. Dessutom kan 

kvinnans behov av att dölja sitt missbruk utgöra hinder då hon önskar söka hjälp eller anmäla 

misshandeln (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005).  
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Mitt engagemang för våldsutsatta kvinnor har växt med åren då jag varit aktiv volontär på 

kvinnojour. Intresset för denna studie har väckts, dels av möten med kvinnor som har blivit 

misshandlade av sina män, dels från debatten i samhället där man menar att den misshandlade 

kvinnans trovärdighet kan upplevas paradoxal. Kvinnan säger att hon blivit slagen, ändå går hon 

tillbaka till mannen som slår henne.  

Jag har valt att undersöka kvinnors upplevelser av socialtjänsten, då jag kommit i kontakt med 

misshandlade kvinnor via kvinnojourer i Stockholm. Intresset att jämföra kvinnors upplevelser 

väcktes då jag mötte kvinnor med många olika berättelser om hur de blivit bemötta av 

socialtjänsten. Som föreläsare om ”mäns våld mot kvinnor” träffade jag många kvinnor som levt 

i förhållanden där män misshandlat dem.  

Jag upptäckte att kvinnornas upplevelser i möte med socialtjänsten kunde skilja sig avsevärt, 

vilket fick mig att börja fundera mer. Vad gjorde utgjorde skillnaderna i upplevelserna? Min 

erfarenhet var att majoriteten av kvinnorna jag mött var missnöjda. Var det så att jag råkat möta 

på de kvinnor som varit missnöjda eller hade jag kanske inte varit tillräckligt uppmärksam och 

lyssnat till de kvinnor som varit nöjda med socialtjänstens bemötande och insatser? Kanske 

lyssnade jag omedvetet till de som hade problem med de sociala myndigheterna och var i behov 

av hjälp? Kvinnor som själva hade missbruksproblematik och kvinnor som inte hade det. 

Intresset för studien växte med mina funderingar. Hur ser bemötandet av dessa misshandlade 

kvinnor faktiskt ut? Finns det inom socialtjänsten tillräcklig kunskap om misshandlade kvinnors 

kamp att lämna den man som misshandlar henne? Finns det tillräckligt med insatser för kvinnor 

som blir/har blivit misshandlade av sina män? Hur upplever kvinnorna själva att de blivit 

bemötta av socialtjänsten?  

Jag har valt att lyssna till och studera kvinnornas egna röster. Jag har valt att undersöka 

kvinnor i Stockholm som har blivit misshandlade av män i nära relationer. Studien görs för att 

jämföra kvinnornas upplevelser av socialtjänstens bemötande, samt vilken hjälp de upplevde att 

det fått, alternativt inte fått av socialtjänsten. Fokus ligger på kvinnornas egna erfarenheter.  

1:1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Uppsatsen syftar till att jämföra upplevelserna de misshandlade kvinnorna har av socialtjänstens 

bemötande/ hjälp och stödinsatser, samt att undersöka om upplevelserna skiljer sig åt mellan de 
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misshandlade kvinnor som har missbruksproblematik och de kvinnor som inte har den 

problematiken.  

1. Upplever kvinnorna att det finns tillräckliga kunskaper om bemötande av misshandlade 

kvinnor inom socialtjänsten? 

2. Skiljer sig upplevelserna av bemötande av socialtjänsten mellan misshandlande kvinnor 

med och utan missbruk? 

3. Vilka insatser blev kvinnorna erbjudna, finns det skillnader mellan misshandlade kvinnor 

med och utan missbruk?  

1:2 AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att bara undersöka misshandlade kvinnor som levt i heterosexuella parrelationer, 

vilket innebär att jag medvetet valt bort att skriva om våld i hbtq-relationer (homosexuella, 

bisexuella, trans och qeer-relationer), även om det våldet är lika allvarligt och deras upplevelser 

av bemötande av socialtjänsten är lika viktiga. Det skulle krävas en diskussion om föreställningar 

om och förförståelse av hbtq för att gå vidare med den frågan. Det är en relevant fråga som 

skulle vara intressant att få en ökad förståelse för, men det ligger utanför syftet med 

undersökningen. Bestraffning och behandling för män som misshandlar kvinnor är viktigt och 

intressant ämne, men det ingår inte i studiens syfte. Barn som far illa på grund av mäns våld mot 

kvinnor är också viktigt ämne, men jag har valt att endast undersöka kvinnornas upplevelser av 

socialtjänsten och vilka insatser som de blivit erbjudna.  

2 METOD 

Syftet med uppsatsen är att försöka förstå och tolka kvinnornas subjektiva verklighet. Jag har 

gjort en kvalitativ undersökning med induktiv ansats. Kvalitativa forskningsintervjuer är särskilt 

lämpliga just när man avser att beskriva människors upplevelser och erfarenheter av hur de ser 

sin värld och kan ge exempel i sin vardag (Kvale, 1997).  

Den induktiva ansatsen börjar med empirisk datainsamling. Empiriska data, dvs. insamling av 

de teoretiska verktygen (tankekonstruktionerna) kan ibland kompletteras med aktuell information 

om olika förhållanden i t.ex. samhället. Det både skapas och behövs nya empiriska data 

kontinuerligt eftersom verkligheten runt oss förändras och utvecklas ständigt, och empiriska data 

kan kallas för färskvara (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  
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Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) belyser tre generella krav på forskning. Det ska det 

vara intressant, trovärdigt samt begripligt. Intressant innebär i detta avseende att det ska vara 

intressant för fler än för forskaren själv, samt att det är någon slags nyhetsinnehåll i uppsatsen. 

När jag började skriva på denna uppsats fann jag inte så mycket forskning eller material på det 

jag ämnade att undersöka, dvs kvinnans egen syn och upplevelse av hjälpen och bemötandet av 

socialtjänsten. Eriksson menar vidare på att undersökningen ska vara trovärdig och begriplig 

vilket stöds av ett logiskt och systematiskt sammanhang i texten och stöd från faktauppgifter, 

samt referenser till andra undersökningar inom samma område. Detta ska troligtvis även öka 

förtroendet för den som läser.  

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) uppstår inte frågorna av sig själva i en 

undersökning. Det är jag i denna undersökning som valt frågorna och metod osv. Jag har valt 

dem utifrån mitt eget intresse och säkerligen så har mina erfarenheter avfärgats i denna 

undersökning. Vidare menar Eriksson och Wiedersheim-Paul att det är självklart att en 

människas verklighetsuppfattning speglas och är en viktig del i undersökningsarbetets olika 

skeden, t.ex. val av undersökningens frågor, metod och källkritik som väljs utav den som gör 

undersökningen.  

Kvale (1997) beskriver fyra huvudelement i avsnittet utbytet, som är avgörande för 

slutresultatet. Det första är temat. Både som forskare och som respondent kan det upplevas svårt 

att prata om det är ett känsligt ämne. Jag undersökte misshandlade kvinnors upplevelser av 

socialtjänsten, vilket kan vara mycket känsligt ämne och som man måste närma sig med största 

respekt. Detta hade jag med mig i mötet med respondenterna.  

Kvale (1997) fortsätter att redogöra för det andra huvudelementet som är roller, där man 

förväntar sig olika saker av varandra som forskare eller respondent. Här måste man vara 

medveten som forskare om rollernas betydelse och hur förväntningar kan påverka 

respondenternas svar. Forskaren måste betona att det är respondenternas åsikter som ska lyftas 

fram. Dock får det inte betonas för överdrivet så att respondenterna tror att forskaren inte riktigt 

litar på vad den intervjuade svarar. De halvstrukturerade intervjuerna visade sig vara bra lämpat 

då de gav möjlighet för respondenterna att mera öppet och fritt uttrycka sina tankar. 

Att känna av aktörens förmåga att delta beskriver Kvale (1997) som det tredje 

huvudelementet. Samspelet mellan aktörerna under intervjun är viktig och grundläggande för 
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resultatet, vilket innebär att skapa rätt stämningen och ta till vara på de signaler som ges. Det är 

av största vikt att inte pressa eller gå för fort fram så att respondenterna ger mer information än 

de egentligen vill. Jag hade bokat tid per telefon och berättat att jag skulle spela in intervjun och 

hur intervjun skulle gå till. Vid tidpunkten för intervjun samtalade vi en stund innan jag satte på 

bandinspelningen och även efteråt, när jag stängt av inspelningen, pratade vi en stund om hur 

respondenten upplevt intervjun. Dessutom påminde jag dem om att detta är frivilligt och att var 

och en av respondenterna ska få läsa igenom materialet från deras intervju för att kunna påpeka 

felaktigheter, eller om det är något de vill stryka.  

Sista elementet är kulissen, vilket Kvale (1997) beskriver som miljön där intervjun äger rum. 

Förhållanden som inverkar på klimat som uppstår under intervjun är tid, plats, att man sitter 

bekvämt samt hur pass förberedd man är. Bandinspelning kan kännas obekvämt för vissa, så det 

är viktigt att berätta att man spelar in och vad som kommer att hända under intervjun så att 

respondenten kan känna sig trygga.  

2:1 INSAMLING AV DATA 

Sökning av litteratur har gjorts på flera olika sätt. Det första vara att söka på databasen Libris. 

Jag gjorde det för att hitta litteratur som skulle kunna vara relevant för mitt syfte och mina 

frågeställningar. I Libris fann jag "Våldets normaliseringsprocess" med Eva Lundgren (2004). 

Denna bok visade sig vara utmärkt att söka vidare på för att leta vidare efter lämplig litteratur. 

Sökningen gjordes även via Google efter forskningsrapporter inom ämnet. Jag fann där bland 

annat "Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige –en omfångsundersökning" med 

Lundgren, Heimer, Kallioski, och Westerstrand (2001) samt "Slag i luften, en utredning om 

myndigheter, mansvåld och makt" från SOU (2004) samt annan relevant litteratur för ämnet. I 

CAN Bibliotekets (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningar) hittades lämplig 

litteratur gällande kvinnor och missbruk.  

2:2 URVAL 

Fem kvinnor intervjuades. Intervjuerna varade mellan 40–60 minuter. Samtliga kvinnor som har 

intervjuats har blivit misshandlade av män de levt i nära relation med. Alla fem kvinnor har varit 

aktuella i stor Stockholmskommuner samtidigt som de levt i misshandelsförhållanden. Fyra av 

kvinnorna är födda på 60-talet och den femte på 50-talet. Jag valde inte respondenter efter en 

viss ålder, utan myndiga kvinnor som levt i misshandelsförhållanden, men kommit ur relationen. 
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Kvinnor som har kommit ur misshandelsrelationen nyligen valdes medvetet bort då det är ett 

känsligt ämne och kan vara känsligt för kvinnan att tala om i de fall hon nyligen lämnat mannen. 

Kvinnornas upplevelser och de eventuella insatser som de fått, främst på 90-talet och 2000-talet 

men respondenternas upplevelser och erfarenheter av socialtjänsten sträcker sig från 70-talet och 

fram till och med år 2004. Två av kvinnorna har levt i ett misshandelsförhållande, de andra har 

levt i fler än ett.  

Vilken etnisk eller kulturell bakgrund kvinnorna har inte tagits i beaktande, eller hur till vida 

kvinnorna har barn eller inte. Dessa aspekter valdes att inte tas med, då det inte är relevant för 

uppsatsens syfte, då avsikten är att få en förståelse för misshandlade kvinnors upplevelser och 

erfarenheter och deras subjektiva verklighet.  

Hur och var jag fått kontakt med kvinnorna kan påverka resultatet. Jag hade från början haft 

för avsikt att ta kontakt med kvinnojourerna för att få hjälp att komma i kontakt med kvinnor 

som tidigare levt i misshandelsförhållanden men nu lever ett stabilt liv. Jag tog kontakt med både 

Kriscentrum för kvinnor och Alla kvinnors hus, som båda är kvinnojourer. Det visade sig att de 

hade nya direktiv vad det gäller förfrågningar till de misshandlade kvinnorna angående 

intervjuer. Anledningen är att kvinnorna fortfarande är sårbara, när de nyligen lämnat mannen 

och de kan vara det lång tid därefter. Personalen vill inte fråga med hänsyn till att kvinnorna 

fortfarande kan ha svårt att sätta gränser och säga nej, samt att de fortfarande kan befinna sig i 

kris.  

Jag tog kontakt med X-cons (en frivillig organisation för både män och kvinnor som har 

missbruk- och/ eller kriminellt förflutet). Jag gjorde min första praktik i socionomutbildningen 

på X-cons och visste att det i den organisationen inte var ovanligt att kvinnorna levt i 

misshandelsförhållanden. Jag hade mött flera kvinnor där med den problematiken. När jag ringde 

dem för att be att få fråga kvinnorna, välkomnade de mig på ett morgonmöte. Jag träffade två 

kvinnor som gärna ville ställa upp att bli intervjuade. Den tredje kvinnan fick jag kontakt med på 

min arbetsplats, som är ett varuhus i Stockholm. De två sista kvinnorna i undersökningen är en 

släktings arbetskamrat. Jag har ingen tidigare relation med någon av dessa kvinnor. De tre första 

kvinnorna intervjuade jag på X-cons där jag fick möjlighet att låna enskilt rum. Två av de andra 

kvinnorna intervjuade jag i deras hem. Samtliga har bott i Stockholm när de levde i 

misshandelsförhållande och samtliga har haft kontakt med socialtjänsten i Stockholm.  
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2:3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR INTERVJUERNA 

För att få ett bra vetenskapligt material att utgå ifrån när jag skulle undersöka kvinnornas egna 

erfarenheter och föreställningar, valde jag att göra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna utgår från frågeställningarna men intervjuerna är samtidigt öppna. Jag valde 

halvstrukturerad intervjuform då jag ville vara öppen för att eventuellt kunna ändra 

ordningsföljden och formuleringarna på frågorna under intervjuerna. Jag gjorde detta för att ge 

respondenterna chans att uttrycka sig friare i sina tankar utan att jag påverkade dem på ett sätt 

som skulle kunna styra intervjun. För att för att få så spontana, livfulla och oväntade svar som 

möjligt, bör man se till att man har en så spontan intervjuprocedur som möjligt (Kvale 1997). Jag 

sände inte ut intervjuguiden innan intervjutillfällena, då jag inte ville att kvinnorna ska bli styrda 

eller låsta av den. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.  

Kvale (1997) betonar vikten av att ge rum åt intervjun. Jag nämnde ovan i avsnittet metod att 

jag samtalade med respondenterna både innan och efter intervjuerna. Respondenterna får då en 

så kallad orientering före och efter intervjutillfället. Kvale menar att det inte bara är viktigt att 

fokusera på att berätta om syftet med intervjun samt hur intervjun går till, utan att man även tar 

sig tid att berätta t.ex. att man spelar in intervjun. Vidare menar Kvale att det är det viktigt att 

man frågar om respondenten har några frågor innan intervjun börjar och inspelningen påbörjas. 

Kvale framhåller likaså hur betydelsefulla de första minuterna av intervjun är. Här söker 

respondenten sig en uppfattning om intervjuaren innan denne börjar tala fritt om sina känslor och 

erfarenheter för inför en främling. Det är av stort värde att jag som intervjuare kan uppträda 

obesvärat och att jag är tydlig med vad jag vill veta så att respondenten ska kunna känna sig 

trygg och avslappnad. På samma sätt avrundas intervjun med en uppföljning efter att 

inspelningen är avslutad. När inspelningen avslutades berättade jag för min respondent att jag 

inte hade flera frågor och passade på att fråga om det var något hon ville fråga om eller tillägga. 

Kvale menar att respondenten har öppnat sitt personliga och känslomässiga liv under en intervju, 

vilket kan innebär att denne kan känna tomhet eller spänning och oro efteråt. Det är då värdefullt 

att ge tid efter varje intervju med respondenten för att reflektera över intervjun tillsammans.  

De tre kvinnor som jag intervjuade på X-cons uppgav att de kände sig hemma i miljön i X-

cons lokaler. De andra två respondenterna valde att bli intervjuade i sina hem i stället för i en 
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lokal på X-cons, då de inte alls hade någon anknytning till föreningen eller inte kände sig 

bekväma att bli intervjuade i en helt ny miljö.  

2:4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANALYS AV DATA 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Pauser, oavslutade meningar är 

markerade med... I de fall då ett längre citat kortas ner har jag markerat det med... /... 

Utfyllnadsord såsom liksom och va är bortplockade, för att både göra texten mer lättläst, men 

även också av hänsyn till mina respondenter. Alla namn som omnämns i citaten är fingerade. Vid 

analys av det insamlade material använde jag mig av tematisering. I tematisering av intervjuer 

ingår att utreda studiens varför och denna metod valdes för att den är lämpligast för att förklara 

syftet med studien (Kvale, 1997). Efter att ha läst intervjuerna noggrant två gånger fick jag en 

helhetsbild. Jag valde att använda mig av meningskategorisering. Enligt Kvale innebär 

meningskategorisering att intervjumaterialet delas in i olika teman. Efter att ha läst intervjuerna 

noggrant tematiserades intervjuerna i tre teman.  

De tre teman som stod närmast mitt syfte och mina frågeställningar valdes ut för att knyta an 

till den röda tråden i uppsatsen. Efter att ha valt ut teman påbörjades resultatredovisningen. Jag 

gick sedan igenom avsnitten Tidigare forskning noga för att se vad jag kunde knyta an till 

materialredovisningen. Kapitlen, Tidigare forskning och Teorier behövde rikligare information 

om just bemötandet av misshandlade kvinnor och även mer om hur misshandlade kvinnor kan 

uppleva bemötande. Jag skrev därefter mer om detta för att få en bättre helhet och för att kunna 

knyta an till dessa i materialredovisningen.  

3 DE FORSKNINGSETISKA RIKTLINJERNA  

3:1 ETIKPRÖVNING 

Denna studie innefattas inte av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Regeringen menar att ett av skälen till att undanta arbeten från lagen om etikprövning 

som utförs av studenter som läser på högskolenivå, är att det ställer krav på ingående kunskap 

om hur sekretess och personuppgifter ska hanteras. Regeringen föreslår därför i prop. 2007/08:44 

att det i lagen om etikprövning ska framgå att arbeten utförda av studenter på högskolenivå inte 

ska falla under denna lags tillämpningsområde. Däremot ska arbeten utförda av studenter utföras 

under etiskt trygga och säkerställda former. Regeringen menar att det inte är rimligt att förvänta 
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sig att studenter som genomgår utbildning på grundnivå eller på avancerad nivå med säkerhet har 

hunnit tillägna sig kunskaper och insikter i den omfattning det krävs för att säkerställa skydd för 

de personer som medverkar i forskning. Studenter bör därför inte åläggas det ansvar som det 

innebär att hantera människors medverkan i t. ex undersökningar i studiesyfte och där det finns 

risk att skada dessa människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. 

Detta ansvar ligger på utbildningsanordnaren. För universitet och högskolor tydliggörs detta i 

1 kap 3a § Högskolelagen (SFS 1992:1454) där det framhålls att högskolorna i sin verksamhet 

ska värna om vetenskapens trovärdighet och om god forskningssed.  

3:2 INFORMATION TILL RESPONDENTERNA  

Enligt de etiska riktlinjerna som Kvale och Brinkmann (2010) belyser gavs följande information 

om informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt samtyckekravet till 

respondenterna. Tre av respondenterna fick information om syftet med undersökningen via 

telefon. De övriga två fick muntlig information via ett fysiskt möte när jag presenterade 

anledningen till mitt besök på X-cons. Innan intervjutillfället presenterades syftet med 

undersökningen utförligt och information om vilka villkor som gäller vid medverkan i studien 

gavs. Jag spelade in den information jag gav om de forskningsetiska riktlinjerna precis innan jag 

påbörjade intervjun. Jag berättade att den insamlade data inte skulle komma att användas till 

något annat än syftet med denna undersökning. Jag betonade särskilt hur viktigt samtycket är. 

Kvale och Brinkmann betonar att medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna har 

själva rätt att bestämma över sin medverkan och då respondenterna i undersökningen deltar 

aktivt skall alltid samtycke inhämtas. Skulle någon av respondenterna begära att något skall 

strykas i uppsatsen ska dennes begäran att tillgodoses.  

Jag informerade alla som jag intervjuade om nyttjandekravet och vad det innebär, nämligen 

att all insamlad data om enskilda personer får endast användas för forskningens avsedda 

ändamål. Nyttjandekravet innebär även att alla uppgifter som samlas in för detta 

forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt nyttjande eller för andra ej 

vetenskapliga syften.  

Konfidentialitet i forskning innebär privata uppgifter om personer som kan avslöja identiteten 

eller på något sätt identifiera informanterna, inte kommer att redovisas (Kvale & Brinkmann, 
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2010). Jag berättade att det är deras rätt som respondenter att få skydd för den personliga 

integriteten och att inga uppgifter får, på något sätt bli tillgängliga för utomstående. 

3:3 VALIDITET  

Syftet är göra en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer, där jag har som mål 

att lyfta fram kvinnornas egna subjektiva upplevelser och föreställningar, vilket stärker 

validiteten i undersökningen. Att jag sedan tidigare har förkunskap i ämnet kan vara till fördel, 

då det kan vara lättare att känna igen och identifiera viktiga infallsvinklar som är till nytta för det 

som undersöks (Kvale, 1997).  För att öka validiteten har materialredovisningen delats in i teman 

och diskuterat tillsammans med min handledare. Detta för att komma närmare det ämne jag vill 

få större förståelse av.  

Detta är en återblick i en period i de misshandlade kvinnornas liv som ligger flera år tillbaka i 

tiden kan detta kallas retrospektiv intervju. Det betyder att det är en tillbakablick i 

respondenternas liv, erfarenheter och minnen. Felkällor av olika slag kan därför uppstå på grund 

av att det kan ha gått lång tid sedan kvinnorna upplevde undersökningens ämne. Detta kan även 

resultera i problem med att minnas detaljer och enskilda händelser. Ett annat problem med 

retrospektiva intervjuer förutom svårighet att minnas är också att respondenterna kan återskapa 

de förgångna händelserna genom nya tankesätt (Repstad & Nilsson, 1993).  Jag vill ändå betona 

att det är respondenternas minnen och hur de upplevde bemötandet av socialtjänsten och 

hjälpinsatserna som beskrivs i denna studie.  

3:4 REABILITET  

Jag har diskuterat resultat och tolkningar med min handledare för att öka tillförlitligheten och 

pålitligheten. Jag har även försökt säkerställa reliabiliteten genom att formulera syftet klart och 

göra mina frågeställningar tydliga. Genom att redogöra metod- och urvalskriterier samt 

tillvägagångssätt vid genomförandet av intervjuerna och analys av det insamlade materialet, bör 

sannolikt reliabiliteten i studien också ha ökat. För att stärka reliabiliteten har intervjuerna gjorts 

under ljudinspelning.  

3:5 GENERALISERINGSBARHETEN  

Det är svårt att generalisera studiens resultat genom så få intervjuer som fem stycken. Det är inte 

säkert att respondenterna i urvalet till studien är karaktäristiska för den övriga populationen inom 
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detta område. Ytterligare ett skäl till att det inte går att generalisera denna undersökning är att 

materialet inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra generella slutsatser (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014).  

4 TIDIGARE FORSKNING  

4:1 STATSMAKTENS ÅTGÄRDER OCH INSATSER  

Staten har det yttersta ansvaret för att mäns våld mot kvinnor förebyggs och stoppas. Det är 

statsmaktens ansvar att de våldsamma männen straffas och får behandling samt att de 

misshandlade kvinnorna får hjälp, stöd och upprättelse (Eliasson, 1997).   

Det finns två stora kvinnojourer i Stockholm som nämnts tidigare i avsnitten metod/urval, 

samt flertalet mindre kvinnojourer runt om i Stockholm, alla med skyddat boende. Här kan 

kvinnor med eller utan barn bli erbjudna skyddat boende samt erhålla andra stödinsatser.  

(Stockholms stad, 2018).   

Vilken typ av hjälp och stöd erbjuder socialtjänsten? Enligt Bender och Holmberg (2001) som 

gjort en undersökning, visade det sig att införlivandet av paragrafändring i § 8 a SoL (nuvarande 

kap 5 § 11 SoL), har passerat relativt obemärkt i kommuner utan kvinnojour. Endast tre av tio 

kommuner hade diskuterat paragrafändringen. Trots det ökade ansvaret kommunerna har fått 

verkade de inte ha omprioriterat sina resurser eller skapat nya kontakter. De verkar inte heller ha 

frågat vilka andra aktörer runt omkring som skulle kunna ge hjälp och stöd. Bara en tredjedel av 

de tillfrågade uppgav att de påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan. Kommunerna 

menar att det är så få kvinnor som söker sig till myndigheterna och att det finns grupper i 

samhället som är tydligt utsatta och därför ges prioritet. Gruppen misshandlade kvinnor anses 

inte vara tillräckligt stor och tilldelas då inte resurser ur en budget som redan är snäv. Skyddat 

boende i det akuta läget är en viktig insats för de våldsdrabbade kvinnorna, men få socialtjänster 

kan erbjuda detta. I stället får kvinnorna bo på hotell, vandrarhem, hos släktingar eller få hjälp att 

bo i övernattningslägenhet i grannkommun som har jourlägenhet. Denna jourlägenhet är oftast 

utan personal och kvinnan med eventuella barn får bo där med andra av socialtjänstens klienter. 

Annat vanligt bistånd är stödsamtal. Stödsamtal kan se olika ut. En kommun i denna 

undersökning använder sig av lösningsfokuserade samtal. Tre av kommunerna ansåg sig bemöta 



 

14 

så få våldsdrabbade kvinnor så de menade att det inte behövdes någon speciell utbildning eller 

metod, i stället gav hjälp efter individuell bedömning.  

Bender och Holmberg (2001) menar att det är högst märkligt att kvinnojourer inte involveras 

mer i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Det är märkligt dels därför att de besitter en enormt 

stor praktisk kunskap och dels för att de har en stor teoretisk kunskap om misshandlade kvinnor. 

Bender och Holmberg (2003) diskuterar den bristande och otillräckliga utbildningen för personer 

som bemöter våldsdrabbade kvinnor i sin yrkesutövning. Denna brist på utbildning medför att 

socialtjänstens tjänstemän inte innehar den kunskap som krävs för att kunna ge kvinnorna den 

hjälp de är i behov av. Författarna menar att de misshandlade kvinnorna inte får adekvat stöd. 

4:2 POLITISKA ÅTGÄRDER  

I FN:s deklaration avskaffades år 1979 konventionen "Våld mot kvinnor" och upprättade ett nytt 

avgörande dokument år 1993 som synliggör problemet. FN definierar våldet mot kvinnorna på 

följande sätt, "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysiskt, psykiskt eller sexuell 

skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet" (Heimer & Stenson, 2008).  

SOU (1995) framhåller FN:s artikel nummer två som menar att, våldet mot kvinnorna skall 

omfattas av, men inte vara begränsas till, fysiskt, psykiskt och sexuellt våld inom familjen, våld 

relaterat till hemgift, våldtäkt inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning och andra traditionella 

seder som kan skada kvinnor. Det innefattar även våld som förekommer ute i samhället och våld 

som tolereras av staten, var än det förekommit.  

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag av regeringen efter att detta FN:s dokument upprättas att 

fortbilda de yrkesgrupper som arbetar med de olika parterna i kvinnomisshandel. Avsikten med 

utbildning var att stimulera till samarbete genom kunskap om kvinnomisshandel för att på så sätt 

kunna förbättra stöd till de misshandlade kvinnorna. Sedan 1991 pågår myndighetssamarbete i 

form av utbildningsdagar vid olika länsstyrelser runt om i landet (Eliasson, 1997).   

På 1990-talet tog kvinnoorganisationer ställning genom uttalande mot mäns våld mot kvinnor 

och krävde åtgärder för att stoppa våldet. Akademiska sjukhuset i Uppsala invigde 1995 

"Rikscentrum för omhändertagande av misshandlade och våldtagna kvinnor". Där kan kvinnor få 

hjälp i form av vård och omhändertagande. M. Eliasson (1997) menar att de mest värdefulla och 
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viktigaste bidragen till både vård och omhändertagande av misshandlade kvinnor har gjorts och 

görs fortfarande av kvinnojourerna. De har gjort det genom att förmedla kunskap om våldets 

mekanismer och påverkat såväl myndigheter som allmänhet (Eliasson, 1997).  

4:3 VANLIGA REAKTIONER  

Lundgrens (2004) teori om normaliseringsprocessen ökar förståelsen av den misshandlade 

kvinnans utgångpunkt när hon kommer i kontakt med socialtjänsten. Det så kallade 

processperspektivet betyder att uppmärksamheten riktas mot att det händer något med mannen 

och med kvinnan när våldet normaliseras och införlivas i vardagen. Mannens verklighet blir 

hennes och hennes egen verklighet utplånas. Detta är en av våldets möjliga vinster för mannen i 

normaliseringsprocessen. Det är en könskonstitueringsprocess där mannen kan uppnå mycket. I 

denna process handlar det om vilken typ av man han blir på våldets arena. 

Könskonstitueringsprocessen innebär även att kvinnan i efterhand tillskrivs hur hon bör vara som 

kvinna och vilken sorts kvinna hon skapas till på våldets arena. 

Kvinnornas egna tolkningar av våldet är inte statisk densamma under en misshandelsrelation, 

utan varierar vid olika tidpunkter och omständigheter. När våldet börjar i relationen ser oftast 

inte kvinnan det som att de blir misshandlade, dock är det vanligare i de fall då mycket grovt 

upprepat våld förekommer att kvinnans bild av våldet är mer realistiskt (Eliaesson, 2000). En av 

våldstrategierna är att mannen växlar mellan ömsom varm och ömsom kall, det vill säga han 

pendlar mellan att vara kärleksfull och att misshandla. Följden av våldet som mannen utsatt 

kvinnan för blir att mannens snälla goda handlingar blir ännu mer effektiva. Kvinnan upplever 

tillgivenhet till mannen när han visar sina varma kärleksfulla sidor. Detta kan göra att det 

känslomässiga beroendet förstärks. Det är inte bara det dubbla budskapet i att växla mellan 

värme och kyla som påverkar att beroendet förstärks utan även här, som nämnts ovan, att 

mannen kontrollerar var, när och hur det ska ske (Lundgren, 2004). 

Kvinnorna som blir misshandlade av män som själva tolkar våldet som något mannen är 

ansvarig för är mer villiga att avsluta den destruktiva relationen. Detta betyder inte att de i 

praktiken alltid kan eller gör det. Det är inte lätt för utomstående att förstå varför en kvinna 

stannar i en relation där hon blir misshandlad. Om kvinnan inte upplevt våld tidigare kan hon 

uppleva det som drabbat henne som något overkligt för att ta misshandeln på allvar. Kvinnan har 

aldrig haft tanken på att just hon, ska råka ut för något sådant. In i det längsta undviker kvinnan 



 

16 

att se sig själv som ett offer. Tidigare erfarenheter av våld kan göra att kvinnan ser våldet som 

något vanligt och normalt inslag i vardagen och tar av den anledningen inte misshandeln på 

allvar. När kvinnan väljer att stanna har hon kapitulerat inför sin maktlöshet och gett upp hoppet 

(Eliaesson, 2000).  

En vanlig reaktion på misshandeln är sänkt självkänsla, skam, känsla av att vara värdelös och 

inte duga något till. Självbevarelsedriften sänks och den egna förmågan av att ta ansvar för sig 

själv och skydda sig själv blir allt sämre. Detta gör det svårare för kvinnan att värja sig mot nya 

kränkningar. Kvinnan ser ingen annan utväg än att underkasta sig mannens och våldet mot 

kvinnan normaliseras. Upprepat våld i relationen gör att kvinnan till slut upplever misshandeln 

som ett misslyckande och känner skuld inför det som hänt. Kvinnan vill, i likhet med mannen, 

tona ner det som har hänt och ser det som en olyckshändelse. När våldet fortsätter förstärks det 

egna misslyckandet och kvinnan börjar alltmer dra sig undan omvärlden. Den isolering som 

kvinnan sluter sig i är helt i mannens önskningar, då han på så sätt får det lättare att kontrollera 

henne. Vanliga reaktioner på kvinnor som blivit slagna av sina män är, rädsla för mannens 

våldsamhet och önskan att tillgodose hans önskningar, då hon gör allt för att undvika att hans 

ilska väcks. Hon känner även rädsla för sociala konsekvenser så som skilsmässa, insyn och 

ingripande av de sociala myndigheterna, polisutredningar, rädsla för att barnen ska omhändertas 

samt rädsla för att människor runt omkring henne ska se henne som misslyckad. Kvinnan förlåter 

mannen för att hon älskar honom, för att hon är rädd för att bli ensam, för barnens skull, av 

ekonomiska skäl och för att hon känner sig skyldig. Till motsats vad man skulle tänka om en 

kvinna som blivit slagen av sin man, är hon ofta beredd att förlåta honom och möta honom i en 

strävan att återförenas och rädda relationen. Polisanmälningar tas ofta tillbaka av antingen, 

påtryckningar från mannens sida och/eller att kvinnan väljer att återförenas med sin man 

(Eliaesson, 2000).  

4:5 ATT BEMÖTA KVINNAN DÄR HON ÄR 

När man möter misshandlade kvinnor i socialt arbete finns det en föreställning om att en 

misshandlad kvinna är en människa som representerar ett förtryckt kön, någon som är svag och 

utsatt. Dock är det inte riktigt så lätt att möta dessa kvinnor. Bara för att de är misshandlade 

kvinnor förstår de nödvändigtvis inte vad som är bäst för dem och följer goda råd man ger dem. 

En misshandlad kvinna uppträder kanske inte ens som socialarbetare eller andra professionella 
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kan tro att hon ska göra bara för att hon är ett offer. Kvinnan kanske skriker och ställer krav när 

man tror att hon ska vara ödmjuk och tacksam för den hjälp man ger. Den som hjälper kvinnan 

kan drabbas av känslor som förvirring, ilska och osäkerhet, vilket i sin tur kan ge hjälparen 

skuldkänslor. Hjälparen kan bli arg på den misshandlade kvinnan fastän hjälparen är trygg och 

kvinnan den som är utsatt. Att arbeta med kvinnomisshandel innebär att konfronteras med 

mänsklig sårbarhet och att misshandlade kvinnor uttrycker sig på olika sätt (Hydén 1995).  

Hydén (1995) talar om att finna kvinnan där hon är. Den misshandlade kvinnan gör, som 

många av oss som råkar ut för hemska saker, hon reagerar med förnekelse. Hennes livssituation 

är fyllt av motstridiga känslor tex skuld och förvirring. Hon försöker glömma och hon försöker 

minnas. När kvinnorna berättar sin historia uttrycker de alla känslor av utsatthet och maktlöshet, 

men på olika sätt. Hon uttrycker även övergivenhet och bristande tillit. Hon växlar mellan 

glömska, förvirring, skuld och hågkomst. Kvinnan kan växla position och det gäller för hjälparen 

att finna henne där hon är just nu. 

 I motsats till vad många tror så är våldet en så kallad styrd handling som mannen riktar mot 

kvinnan, han styr vilken dos av våld, när det sker, på vilken plats och på vilket sätt. Det vill säga 

han har kontroll över sitt eget handlande. Han kontrollerar hennes livsutrymme, han sätter 

gränser genom detta kontrollerade våld med syfte att begränsa kvinnan. I ögonblicket när han 

slår uppnår han en kortsiktig kontroll. Han markerar det med en gräns för kvinnan, vad hon får 

tänka, vad hon får göra, vad hon får känna eller säga. Han kombinerar detta med att bestämma 

tid, plats och tillvägagångssätt, samt med strategier som att växla mellan att vara varm och 

kärleksfull och att utöva våld och isolering (Lundgren, 2004).  

I Vidells (2000) självbiografi beskriver hon sin relation och vägen ut ur ett destruktivt 

förhållande och även eget missbruk. Hon beskriver dagen när hon kom tillbaka till sig själv, även 

om hon inte ville gå tillbaka till honom så vandrar tankarna ideligen till honom. Hon åker i alla 

fall inte hem till honom utan till sitt nya hem på skyddad ort med ett trygghetslarm på sig. Videll 

berättar att när hon tagit det stora steget och lämnat mannen avtar kontakterna med 

myndigheterna och hon känner att omgivningen nu anser att värsta var över, att hon ska rycka 

upp sig och gå vidare. Hon beskriver detta skede som mycket kritiskt. Aldrig förr har hon känt 

sig så ensam. Nu om någon gång behöver hon stöd och hjälp. När allt känns lugnt och tankarna 
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går till honom beskriver hon abstinensen efter de kemiska drogerna som lättare att hantera än 

abstinensen efter mannen då den är lättare att förstå.  

5 TEORIER  

5:1 TERORIER OM REAKTIONER  

Cullberg (2003) definierar teorier om reaktioner i kris i sin bok "Kris och utveckling" om 

socialt misslyckande, som att man "förlorar ansiktet", vilket i många kulturer anses som den 

svåraste av alla prövningar i livet. Traumatisk kris är inte bunden till en viss psykologisk teori. 

Cullberg (2003) beskriver krisen som en allmänmänsklig erfarenhet, som har en existentiell 

karaktär och har med känslomässiga förutsättningar att göra. I situationer där en person upplever 

djupare misslyckanden kommer självförkastelse att ersätta självkänsla. Det som kännetecknar 

självförkastelse är skuldkänslor, destruktivitet och självbestraffning. Krisen är en smärtsam 

erfarenhet som kan sluta i plågsam besvikelse och bitterhet. Man talar då inte om att utvecklas av 

en kris utan man talar i stället om förtvining och förkrympning. 

5:2 TRYGGA OCH OTRYGGA MÖTEN  

Möten med andra människor i samspel betyder att alla involverade berörs av varandra och att 

människor reagerar på varandra. Hur människor reagerar styrs av våra tidigare erfarenheter, 

förväntningar på mötet och hur den individen tolkar den situation just hon eller han befinner sig 

i. Ett bra och tryggt möte fyller människor med glädje, lycka och tillfredsställelse. Ett otryggt 

möte väcker hopplöshet, förtvivlan och frustration. Människor har olika förutsättningar i möten 

med andra och i synnerhet när det gäller att hantera konflikter och kränkningar. Skillnaden i hur 

rustade vi är inför möten ligger i individens inre trygghet, vilket består av människans självbild, 

förmågan att hantera känslor och hur vi ser på andra etc. (Cullberg, 2003) 

Cullberg (2003) ger exempel på en myt inom människosynen- "den som ger sig in i leken får 

leken tåla" och "om man bara är snäll och förstående så kommer konflikten att lösa sig av sig 

själv". Mellan raderna kan man utläsa förväntan att man inte ska reagera på det som är 

nedlåtande, fel eller kränkande. Om man försöker skydda sig mot ångesten en sådan miljö 

skapar, kan man göra det genom att normalisera det som i grunden är fel och sjukt. Det är i det 

här läget människorna använder sig av myter om människosynen. Myterna försöker normalisera 

det otrygga och negativa genom att tillåta en viss språkjargong eller kränkningar. Myterna kan 
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även också göra så att verkligheten förnekas genom godhet och myten används i stället som ett 

manipulationsverktyg. Inte sällan leder sådana här strategier till ännu mer otrygghet. 

5:3 VÅLDETS NORMALISERINGSPROCESS 

Lundgren (2004) beskriver den nedbrytningsprocess som normaliseringsprocessen innebär som 

livsfarlig. Hon beskriver i bokens andra del hur kvinnan anpassas till dessa gränser som mannen 

markerar och hur gränserna förskjuts. Till en början blir kvinnan chockad av våldet. Hon 

upplever det som avvikande och oacceptabelt. Med tiden kommer våldshandlingarna att upplevas 

som ett naturligt inslag i vardagen. Någon som hon till och med förväntar sig och accepterar i sin 

vardag. Till slut försvarar hon även dessa våldshandlingar.  

Genom att mannen använder sig av att växla mellan att vara kärleksfull och att slå och genom 

att isolera kvinnan, blir mannen gradvis den dominerande personen i kvinnans liv i alla aspekter, 

så väl fysiskt som socialt, samt även på ett känslomässigt och symboliskt plan. Anpassningen 

sker, där sker där gränserna hela tiden förskjuts genom mannens strategier, gör att kvinnan får 

allt svårare att styra sitt eget liv. Hennes livsutrymme krymper med tiden och utplånas. När 

kvinnan väl har börjat förlora sin verklighetsuppfattning och våldet upplevs som något normalt 

börjar kvinnan få skuldkänslor. Hon ger sig själv skuld och känner skam. Hon tror nu att han slår 

henne för att hon är så fel och har så många brister. Våldets orsak är hon själv. Hennes 

självkänsla och självuppfattning blir allt sämre och hon kan inte leva upp till hans norm för 

kvinnlighet. Kvinnan har nu anpassat sig till våldet genom att göra mannens verklighet till sin 

egen och förlägga orsaken till att han slår henne, på sig själv (Lundberg, 2004).   

Om en kvinna söker hjälp i våldets första skede, vilket inte händer så ofta, så är det för att de 

behöver hjälper med behandling för yttre skador. Kvinnan berättar inte hur hon fått skadorna, 

knappt ens om läkaren skulle fråga, utan allt som oftast döljer hon sanningen. När våldets orsak 

internaliseras är våldets konsekvenser mer omfattande och djupgående. Kvinnan får symtom så 

som muskelsträckningar, oro, diffusa smärtor, bristande beslutsförmåga och senare när våldet 

fortlöper kommer symtom som, handlingsförlamning, apati, depression, ångest, 

självmordstankar. I detta skede söker kvinnan hjälp för sina egna psykiska besvär, hon söker 

hjälp för att förändra sig själv, då hon tror att hon är problemet. I sista skedet ser kvinnan sig 

själv med mannens ögon. Hans verklighet har blivit hennes. Hon gör som han vill och hon 

handlar på det sätt han vill att hon ska göra. Mannen ändrar dock sina krav och kvinnan upplever 
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stor förvirring i sina tankar och känslor. Kvinnas symtom blir allt mer extrema, men hon märker 

det inte själv. Hennes egna krafter är slut och hon är psykiskt och fysiskt utmattad. Hon orkar 

inte ens hålla kvar en egen förståelse om vad som händer runt omkring henne. Kvinnan är nu helt 

uppgiven, utmattad och resignerad (Lundberg, 2004).  

5:4 MAKTMISSBRUK OCH SKILLNADER MELLAN KÖNEN 

Björling (2002) belyser frågan om könsperspektivet på ett intressant sätt då de menar att kvinnor 

på såväl som män kan synliggöras. Björling uppger att för 30 år sedan använde hon sig av 

uttrycket ”Mänskligheten är manlig om inte annat anges” och avslutade sina föreläsningar med 

”Om kvinnor blir synliggjorda kommer också männen att bli synliga – just som män och inte 

som företrädare av mänskligheten”.  

Kristiansen (2002) menar att det finns ett samband med ogynnsam uppväxt och missbruk för 

både män och kvinnor. Med ogynnsam uppväxt menas här att de påverkats negativt av missbruk, 

psykiska besvär hos en eller båda föräldrar eller svåra konflikter med föräldrarna. När de 

granskade uppväxtvillkoren såg de att av sju män och sju kvinnor så var det två män och två 

kvinnor som man kunde bedöma växt upp under goda sociala förhållanden. De övriga hade svåra 

sociala förhållanden i sin bakgrundshistoria. Vad beträffande synen på missbruk i samhället 

innebär det nolltolerans för både män och kvinnor vad det gäller missbruk.  

 Kvinnan anses lösaktig och kan kallas för ”hora” eller ”fyllekärring” om hon dricker för 

mycket. Finns det barn med i bilden anses det logiskt att kvinnan dricker mindre på grund av 

detta medan detta inte förväntas av mannen.  Historiskt sett utifrån litteratur och konst beskrivs 

kvinnans berusning med en mer negativ klang och med en uttalad sexuell anspelning och 

mannen som ”agerande och med full självkontroll”. Enligt forskning är berusade flickor en 

allvarlig riskgrupp och om de är sexuellt utåtagerande leder detta ofta till 

tvångsomhändertagande (lagen om vård av unga), medan utåtagerande sexualitet hos pojkar inte 

är en orsak till omhändertagande (Kristiansen, 2002).  

I studier på missbrukande mödrar som levt frånskilda från sina barn framkommer att de 

önskar att leva som ”vilken familj som helst” och moderskapet är förknippat med ett hopp om ett 

socialt värde. De eftersträvar att leva som en god moder den tid de är tillsammans med barnen 

och försöker kontrollera sitt missbruk. Kvinnorna är medvetna om samhällets normer om att barn 

och missbruk inte hör ihop.  Att förlora eller ge upp vårdnaden om sina barn är stigmatiserande 
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för alla kvinnor. I samhällets ögon anses de som ansvarslösa eller tokiga om de förlorar 

vårdnaden, men fördömandet är än värre för kvinnor med missbruksproblematik. Samhällets 

fördömande av kvinnor som missbrukar leder till större stigmatisering av narkotika 

missbrukande kvinnor än män. Känslan av att inte duga, depression och att vilja begå självmord 

är vanligare bland kvinnor än män och de löper större risk för dödlighet än normalpopulationen 

(Trulsson, 2002). 

6 RESULTATREDOVISNING  

6:1 PRESENTATION AV DE INTERVJUADE KVINNORNA 

Respondent 1-Isabella 

Isabella är född år 1968. Hennes mamma var missbrukare och Isabella blir placerad hos sin 

moster och hennes man efter att mamman dör, då är Isabella är 9 år gammal. Mostern dör ett par 

år senare men Isabella fortsätter bo hos sin morbror.  Isabella berättar att på helgerna när hennes 

morbror drack kunde han skämma ut henne och ibland även slå henne, men på vardagar var hon 

hans prinsessa och han var så stolt över henne. När socialtjänsten kom två gånger om året 

brukade alltid Isabella alltid, även under de år hennes mammor fortfarande levde, spela ett stycke 

på pianot. Hennes fosterpappa sa att hon inte fick säga något om alkoholen i hemmet till 

socialtjänsten.  

Hon träffar en kille som misshandlar henne och när hon är 19 år föds dottern Sandra som dör 

bara 4 dagar gammal. Isabella börjar använda lugnade medel för att orka leva och mannen blir 

dömd för misshandel. Hon upplevde inte att socialtjänsten tog misshandeln på allvar, de såg bara 

två ungdomar som varit med om traumatiska upplevelser.  Isabella har då kontakt med 

socialtjänsten och psykiatrin samtidigt. Det är läkaren på psykiatrin som hjälper henne att söka 

förtur för lägenhet då hennes dotter dör. Socialtjänsten hjälper även henne ekonomiskt, den 

hjälpen var det inga problem att få uppger hon. 

Isabella träffar en ny man som är 15 år äldre, även han misshandlar henne. Till en början 

tycker hon att han är trygg och fin och de har väldigt roligt ihop. De gifter sig och han har två 

döttrar sedan tidigare och de får sedan en son tillsammans. Så de lever tillsammans med alla fyra 

barn och utåt är de en vanlig familj. Mannen börjar misshandla henne och vid den tidpunkten 

äter Isabella sparsamt med tabletter. De startar företag tillsammans, men när pressen ökar och de 
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får sälja företaget är hon den som får nytt jobb och försörjer familjen. Isabella tar allt mer 

tabletter för att orka. Hon har då inte haft kontakt med socialtjänsten på flera år och kontaktar 

dem då hon blir misshandlad. Hon får hjälp av den bästa socialsekreterare hon träffat och får en 

specialvariant på beroendemottagningen för parsamtal, trots att de inte då anser att hon har ett 

missbruk. 

Isabella isolerar sig allt mer och till slut börjar även hennes barn att slå henne. I alla 

utredningar står det att skolan uppger till socialtjänsten att mamma säkerligen döljer att hon blir 

misshandlad. En gång när missbruket var långt skridet och hon lämnar hon barnen själva hemma, 

en granne ringer polisen och kontaktar även socialtjänsten. Isabella får medicin utskrivet som 

innehåller amfetamin då hon får diagnos ADHD. Hon berättar detta för sin man och säger att 

detta kommer att göra henne frisk. Vid det laget är hemmet redan förfallet och hon är totalt 

utmattad.  

Hon vet inte att mannen svartmålar henne inför socialtjänsten och berättar att om amfetamin 

och att hon kör utan olovligt. Samtidigt försöker hon att upprätthålla fasaden utåt. Hon berättar 

att hon vädjar till sin man, allt för att inte sära på familjen. När de får hembesök och han har 

slagit henne så är det ändå hon som får ta emot socialtjänsten och när hon berättar att han slår 

henne svarar de, ”ja men du provocerade väl.” Deras dotter förklarar hur det faktiskt ser ut, att 

pappa slår och manipulerar mamma i och med amfetaminet. Ändå är det hon som blir av med 

barnen och de placeras hos honom. Socialtjänsten frågar henne, “Slår han barnen?” Hon svarar 

nej. Socialtjänsten säger då ”jaha men då så".../.. och så säger de “Vill du att vi ska placera dem 

någon annanstans?” Detta händer år 2000. 

Mannen blir placerad med barnen på ett utredningshem. Socialtjänsten erbjuder inte i det här 

stadiet Isabella hjälp i form av behandlingshem för sitt missbruk. Hon får inte heller ha umgänge 

med sina barn. Isabella berättar att hon blir hysterisk och får utbrott. Hon är rädd och så kommer 

sorgen över att förlora sina barn.  Isabella blir bestört av socialtjänstens bemötande, elen är 

avstängd i huset och hon tar tabletter och somnar med tända stearinljus. Huset fattar eld, men hon 

lyckas komma ur huset innan det övertänt. Dagen efter ber hon barn- och ungdomsutredarna om 

att få träffa sina barn, men efter en timme knackar det på hotelldörren. Där står en läkare för att 

tvångsomhänderta henne då socialtjänsten anser att hon var psykiskt sjuk, ostabil och inte vid 
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sina sinnes fulla bruk. De menar att hon fastnar i detaljer och vad hon än säger så svarar de att 

det är deras bedömning.  

Isabella är utom sig av förtvivlan och kör olovligt, gör bedrägerier och blir häktad. Hon får 

kontraktsvård. Med hjälp av den socialsekreterare som tidigare hjälpt henne tidigare, får hon 

igenom en förtur via bostadsförmedlingen. Denna kvinna har Isabella kontakt med under alla år 

och hon är den enda som har förtroende. Under resans gång har denna socialsekreterare försökt 

att tala med barnutredarna för att hjälpa till för att undvika att barnen blir placerade, dock utan 

framgång. Till slut när hon bor på behandlingshem och går på regelbundna möten på AA får hon 

igenom umgängesrätt med sina barn, till en början med en kontaktperson. Hennes dotter får till 

slut flytta hem till henne medan sonen väljer att bo kvar hos pappan. Isabella blir politiker och 

sitter i kommunen fullmäktige samtidigt som hon genomgår en vårdnadstvist.  Isabella känner 

sig sviken av socialtjänsten, hon säger avslutningsvis: 

”Det var jag som var faran för barnen, det var jag som inte fick träffa dem, fastän jag blivit misshandlad 

och slagen. Det står en skylt på socialkontoret, om barnen ser en mamma bli slagen så räknas de också som 

brottsoffer. Jag sa det till socialarbetarna. Hur fan kan ni göra så här? Vad signalerar ni till mina barn som ni 

placerar hos honom som de är rädda för. Jag var samtidigt tvungen att vakta min tunga för annars hotade de ju 

med att placera barnen någon annanstans. De var ju fruktansvärt fult gjort av de här socialarbetarna. 

Maktmissbruk av högsta grad.” 

Isabella lever i dag med sin ungdomskärlek, en man hon hade en relation med emellan de två 

männen som misshandlade henne. Hennes dotter har nu flyttat hemifrån, studerar och spelar 

handboll. Hon träffar sin son, men kompisar upptar mycket av hans tid och ännu har hans pappa 

ett stort grepp om honom. 

Respondent 2-Kristine  

Kristine är född år 1958. Hon är uppväxt i en religiös familj. Hennes pappa var pastor och hon 

beskriver sin uppväxt som en lugn och de använde aldrig några hårda ord hemma. Om det var 

något som hände eller hon var ledsen så brukade hennes mamma lägga armen om henne och säga 

"men lilla Kristine, tala är silver tiga är guld". Det skulle vara lugnt och fridfullt hemma och man 

skulle aldrig prata illa om någon. Hon var medelmåttig i skolan och hade några bra kompisar.  

Kristine gifter sig och får fyra söner. Hon beskriver förhållandet som en berg-och dalbana och 

hon visste på något sätt att det var illa men att det skulle bli ännu värre om hon skilde sig. Hon 

mår dåligt av förhållandet och kontaktar själv psykiatrin medan de fortfarande är gifta. Mannen 

är väldigt kontrollerande och när hon väl lämnar honom gör han allt för att fånga hennes 
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uppmärksamhet. Allt från att köra i diket och att hota att ta sitt liv. När hon väl separerar sig ifrån 

honom är barnen stora, den äldsta sonen går de på gymnasiet. Kristine berättar att barnen hade 

sett hur pappa slog henne så de var lojala mot sin honom till en början, då de var rädda för 

honom och inte vågade annat. När hon äntligen lyckas separera bor hon några månader på 

kvinnojour, sönerna bor då hos fadern under denna tid.  Kristine har tur och hittar en lägenhet 

snabbt på egen hand. Barnen bor hos honom heltid under en längre period och det enda hon får 

göra är att laga mat på helgerna och lämna till dem. 

Den första insatsen socialtjänsten erbjuder henne innan hon skiljer sig är familjerådgivning. 

Där hon får rådet att söka vidare hjälp på familjerätten då hennes exman till en början uppger att 

han ville ha barnen heltid. Han försöker binda barnen till sig så att de skulle tycka han var en bra 

pappa. Hennes exman är väldigt mån om sitt anseende och ville inte bli indragen i rättegång 

gällande vårdnad. När hon ringer upp honom och säger att han ska få en kallelse till familjerätten 

och att hon vill ha barnen hos sig på helgerna blir han väldigt arg, men vill samtidigt inte ge med 

sig. Denna konflikt löser sig dock av sig själv då exmaken efter något år träffar en ny kvinna, 

som inte tycker det är roligt att han barnen hos dem hela tiden. Kristine träffar en ny man kort 

efter hon lämnat ex-maken. Hon säger att det var bra för barnen att se att hon gick vidare med en 

ny relation som var sund. Barnen fick behandlande insatser av socialtjänsten för att prata om sina 

upplevelser, vilket hjälpte dem att bearbeta de våld de bevittnat mellan föräldrarna.  

Hon berättar om att hon sedan fick mycket god hjälp av denna socialsekreterare och att det är 

han som hjälper henne att ta mod till sig och lämna mannen. Han säger till henne att ”nu är det 

 bara att kliva på tåget, det är bara att gå nu” och det var precis det hon behövde höra just då. 

Kristine uppger att hon inte varit där hon är i dag om hon inte fått den hjälpen. Kristine är 

genomgående nöjd med socialtjänsten. Hon fortsatte få stöd av samma manliga socialsekreterare 

och berättar att han var väl insatt i sitt jobb. Han hade arbetat på mansjour och jobbat mycket 

med män och förstod allt hon berättade om min före detta man 

I dag är hon gift och de har en gemensam son på 2 år. Hennes fyra andra söner är stora nu och 

Kristine studerar sjuksköterska. 

Respondent 3-Birgitta  
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Föds år 1965. Hon är uppväxt på en bondgård med mamma och pappa och sju syskon. Hon 

säger det var bra att växa upp med många syskon. Mamma var bonde och pappa var statligt 

anställd. Hon och hennes syskon var vana med att de fick hjälpa till mycket hemma.  

Första gången Birgitta får kontakt med socialtjänsten är år 1993 när hon lämnar maken och får 

stöd i form av kvinnojour. Hon går tillbaka till honom några vändor innan hon slutligen lämnar 

äktenskapet för gott efter tre år av velande. Socialtjänsten hjälper sedan henne och barnen att 

återvända till den ort där hon är uppväxt. ”Vad jag tyckte om dem? Ja, här kan det nog vara bra! 

men de är ju till för att hjälpa.../.. Jag var så låg och deprimerad så jag tog emot all hjälp jag 

kunde få.” Hon berättar att hon är redan så nedtryckt att hon tar emot allt stöd de ville erbjuda 

henne. Socialtjänsten ger henne stöd i form av enskilda samtal men de ville även att hon och 

mannen ska gå i familjeterapi, vilket de gjorde. Detta förvärrar bara situationen och då mannen 

blir ännu mer arg av detta och till slut fungerade ingenting. Hon tycker ändå att socialtjänsten 

lyssnar och förstår henne, men att prata och försöka reda ut saker och ting med en tredje part gav 

inte positivt resultat. Den samtalskontakt Birgitta har för egen del är mycket värdefull och hon 

går i samtal ofta under en längre period. Det är det stöd som hjälpte henne då hon kunde få prata 

fritt om situationen säger hon. ”De tyckte synd om mig../.. jag gick till en tant kommer jag ihåg, 

som jag pratade med jättemycket... /... En kurator kanske. Hon var så bra att prata med. Jag var 

där många gånger, hon var så trevlig.” 

Andra professionella insatser parallellt är BUP-kontakt för sonen. Hennes syn på 

socialtjänsten har ändrats med åren, det på grund av att hon aktivt sökt stöd för sin son men 

aldrig fått någon insats för honom. Första året efter skilsmässan har barnen ingen kontakt med 

pappan, då hade de flyttat från Stockholm. Det går ändå bra för Birgitta och hennes barn 

eftersom hon flyttar tillbaka till sin hemort och har hjälp av sina syskon. Hon får en bok från 

BUP som handlar om hur man bäst bemöter barn med Aspberger och en var god hjälp säger hon.  

I dag lever Birgitta ensam med sina två barn och hästar. Hon trivs med sitt liv och mår bra. 

Respondent 4-Pernilla 

Föds år 1955. Pernilla är enda barnet och växer upp med en ensamstående mamma. Båda 

föräldrarna hade alkoholproblem, men pappa hade problem i större utsträckning så därför blev 

han utslängd när Pernilla var bara 3 år gammal. Socialtjänsten hade villkorat mamman för att inte 

mista vårdnaden. Hon älskade skolan och det gick bra till och från, men det var svårt på grund av 
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hemförhållanden. Hennes tankar gick hela tiden till mamma och hon hade problem att 

koncentrera sig. När Pernilla var 12 år börjar hon med droger och får gå på en särskild skola för 

flickor. Hon är ute hela nätterna och hennes mamma har nog med sina egna problem så till slut 

blir det bestämt att hon måste gå på ungdomsvårdsskola i en annan del av landet. I slutet av 

skoltiden blir hon avstängd från skolan på grund av hennes utåtagerande. 

Första gången hon kommer i kontakt med socialtjänsten rörande kvinnomisshandel är när hon 

är liten och hennes pappa misshandlar hennes mamma. Pernilla beskriver det som något som 

blev normaliserat för henne och hon har bara levt i misshandelsrelationer med män, bortsett från 

den man hon lever med i dag. När hon har vänt sig till socialtjänsten för stöd med dessa 

relationer har de ansett att hon måste göra slut med mannen och att det har varit lösningen på 

problemet. Pernilla berättar om när hon får vetskapen om att det finns kvinnohus har det aldrig 

varit tal om att de som har drogmissbruk ska få komma dit. ”De som är beroende av droger får 

inte bo där och var ska de då ta vägen? Då är man verkligen längst ner på skalan”. Pernilla möter 

en socialsekreterare som faktiskt vill hjälpa henne, men kan inte på grund av att kvinnohus inte 

tar emot kvinnor med missbruk. Det enda hon kunde råd var att lämna förhållandet och bli 

placerad på ett familjehem och samtalsstöd, men det vågar inte Pernilla.  

Hon berättar att hon många gånger blivit slagen så illa att hon fått söka läkarvård på grund av 

misshandeln trots detta väljer socialtjänsten att blunda och inte göra något åt situationen. Pernilla 

känner sig väldigt ensam och övergiven i dessa situationer och känner ibland att hon kan få 

vimsiga tankar. Då hon ändå inte får någon hjälp slutar hon söka stöd och hjälp från 

socialtjänsten gällande misshandeln. ”Dom ville helst inte höra eller se, de tyckte nog det var 

mest besvärligt att man kom till kontoret helt blåslagen för då måste de ju göra något”. Andra 

professionella insatser har varit frivården och kriminalvården, då Pernilla har suttit i fängelse en 

del. På frivården har hon upplevt bättre bemötande och fått hjälp. Hon hade en kvinnlig 

övervakare som tog sig tid och lyssnade och trodde på Pernilla och det var det stödet som hjälpte 

mest. Det var det hon behövde först och främst. Hon har haft tre olika övervakare och samtliga 

har varit bra stöd. De har även hjälpt henne med boende eller behandlingshem.  Polisen var en 

annan professionell kontakt men där upplevde hon inte stöd, utan tvärtom.  

Hon säger ändå att hon har fått hjälp av socialtjänsten men då har det varit i form av 

ekonomiskt stöd. Hon var absolut inte nöjd då men hon tror att hon blivit färgad av sina 
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erfarenheter och säger att om hon själv var socionom så skulle hon aldrig behandla andra så som 

hon själv inte ville bli behandlad. Hon har inte haft kontakt med socialtjänsten på 10 år nu och 

vet inte hur de fungerar i dag.   

I dag lever Pernilla ett lugnt liv tillsammans med sin man som är hantverkare och hon studerar 

nu på högskola. 

Respondent 5-Lena 

Är född 1969 och är uppvuxen i Stockholm med sina föräldrar. Hennes barndom har varit kantad 

av svek från vuxna. Hon har varit utsatt för fysiska och psykiska övergrepp, dock inte av sina 

egna föräldrar men andra närstående. Hon var mobbad i skolan och de vuxna som såg vad som 

pågick valde att inte agera. Den första pojkvän hon träffar misshandlar henne. Lena berättar att 

hon har levt i flera misshandelsförhållanden. 

Första kontakten med socialtjänsten är när socialtjänsten gör barnutredning när hon var liten 

men det minns hon inte. Andra kontakten är när hon slutar med droger första gången och får 

remiss av vuxenenheten för avgiftning och behandling. Den handläggaren hjälper henne även 

med ekonomiskt stöd, då är Lena ca 30 år. Hennes första erfarenhet upplevelse är dåligt 

bemötande. Hon upplevde det som att hon fick skylla sig själv som var tillsammans med en 

sådan man och att missbrukare inte var något värda.  

När hon tagit återfall och sedan återigen får hjälp är bemötande av en helt annan karaktär. 

Hon får en socialsekreterare som lyssnar på henne som individ och som hon känner sig sedd och 

hörd av. Misshandeln uppdagas när hennes yngsta dotter är bara några månader gammal och 

hennes man får en psykos. Lena tar då barnen och flyr till farföräldrarna. Dagen efter gör hon en 

polisanmälan. Hon tar själv kontakt med socialtjänsten, men där fann hon ingen hjälp att hämta. I 

stället säger de att de skulle ha henne under uppsikt och hon upplever att de gör allt för att ta 

barnen ifrån henne. Det görs flera utredningar då han anmäler henne och socialtjänsten tror mer 

på honom. Polisen och sjukvården samarbetar dock mycket bra och hon får ett gott bemötande. 

Hon får hjälp av en kvinnlig polis som fotograferar och dokumenterar hennes skador. Hon 

berättar att deras sätt att ta hand om henne gör att hon känner sig tryggare även om hon är 

skräckslagen inombords. Hon anser dock att de flesta som arbetar på socialtjänsten behöver lära 

sig hur man jobbar med utsatta människor. Många är väldigt nonchalanta mot klienterna. Hon 
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upplevde inte att hon någon gång under de tio år som hon hade kontakt med socialtjänsten 

gällande misshandeln att hon fick hjälp eller stöd. I den kommun där hon får insatser för att sluta 

missbruka satte de sig ned med henne och frågade, ”vad vill du med ditt liv?”  Hon poängterar 

att man behöver se varandra som individer. Man behöver dela med sig av sina erfarenheter och 

det första bemötandet är viktigt. När hon ser tillbaka så var hon inte nöjd då men i dag ser hon på 

saken från ett annat perspektiv. ”Det beror också lite på hur jag som klient bemöter handläggaren 

och hur handläggaren bemöter sin klient, då uppstår inte det här maktmissbruket.” 

I dag lever Lena som ensamstående. Den yngsta av hennes två döttrar är 16 år och bor hos sin 

faster, men hon är på väg att flytta hem till Lisa igen. Den andra dottern är 18 år och bor hos sin 

pappa och ska snart flytta ihop med sin pojkvän. 

6:1 KUNSKAPER OM BEMÖTANDE AV MISSHANDLADE KVINNOR 

Två av de fem respondenterna svarade att de inte tyckte socialtjänsten verkade reagera trots att 

misshandeln var uppenbar. Den första kvinnan, Pernilla beskriver hur socialtjänsten inte 

reagerade trots att hon hade blåmärken:  

Det var mitt första långa förhållande. Jag fortfarande var på ungdomsvårdsskola och jag vara bara 16 år. 

Han slog mig så fort vi blev osams och det visste socialen om. De gjorde inte någonting åt det eller 

överhuvudtaget nämnde det, fastän de såg hur blåslagen jag var. Jag vet inte att de överhuvudtaget sa någonting 

om det. Visst är det märkligt! ../.. Dom ville helst inte höra eller se, de tyckte nog det var mest besvärligt att 

man kom till kontoret helt blåslagen för då måste de ju göra något. 

Den andra kvinnan, Isabella beskriver det som om socialtjänsten hade en förklarning till 

våldet:  

Jag hade kontakt med en socialsekreterare i ca 3 år, både när misshandeln pågick och när jag förlorade 

Sandra. Hon hjälpte mig ekonomiskt, den ekonomiska hjälpen var det aldrig några diskussioner om. Då hade 

jag kontakt med psykiatrin och jag var fortfarande ihop med honom. De tyckte inte det här var så allvarligt. 

Det här var två ungdomar i kris, så det gjorde aldrig något åt misshandeln. Jag fick inget stöd från socialen och 

jag hade själv tagit kontakt med psykiatrin. 

Enligt Bender och Holmberg (2001) är det märkligt att kvinnojourer inte involveras mer i 

arbetet gällande mäns våld mot kvinnor då de besitter en enormt stor praktisk kunskap och har en 

stor teoretisk kunskap om misshandlade kvinnor. Bender och Holmberg konstaterar att utredarna 

i SoU 1995:60 åskådliggör brister i yrkesutbildning för de som bemöter misshandlade kvinnor i 

sitt yrkesutövande. Denna brist på utbildning medför att socialtjänsten inte har den kunskap som 

fodras för att kunna ge kvinnorna den hjälp de verkligen behöver.  
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Den tredje kvinnan, Birgitta var positiv till hur hon blev bemött:  

Vad jag tyckte om dem? Ja, här kan det nog vara bra! men är ju till för att hjälpa.../.. Jag var så låg och 

deprimerad så jag tog emot all hjälp jag kunde få. 

De sista två kvinnorna, Kristine och Lena var inte nöjda. Kristine var inte så nöjd, men Lena 

tyckte hon fick ett dåligt första bemötande. Jag refererar här till Bender och Holmberg (2001) i 

tidigare forskningsavsnittet, där jag nämnde att en del socialsekreterare använder systemteoretisk 

metod (Bender och Holmberg 2001, s. 57), Kristine som inte var inte så nöjd säger så här: 

Första gången jag ringde var det en manlig socialsekreterare som svarade. Han sa till mig att du kommer ju 

ingen vart om du inte träffar honom, det bästa är att träffa honom här på kontoret. Det kändes inte så bra.. /.. 

Han visste inte riktigt vem jag var och menade att man alltid kommer längst om man är två och det förstår ju 

jag också. När det är en vanlig relation så funkar det. Han sa att det funkar bäst om alla parter pratar, men då 

backade jag. Jag var jätterädd för att träffa honom. Jag mådde så dåligt bara vid tanken och det gör jag än i dag. 

Lena var mycket missnöjd och beskriver sina upplevelser av socialtjänsten så här: 

Socialsekreterarna var så nonchalanta. De tyckte väl att jag får skylla mig själv och vi har dig under uppsikt 

för barnens skull. De verkligen deklarerade att de försökte göra allt för att ta barnen ifrån mig. Det var inte den 

hjälpen jag behövde. Hos socialtjänsten hade jag alltså ingen hjälp att hämta../.. väldigt dåligt. Oprofessionellt. 

Det är viktigt att professionella får utbildning i att bemöta misshandlande kvinnor. 

Kommunerna ansåg att det var så få kvinnor som ansökte om stöd från myndigheterna och av 

den anledningen prioriterades andra mer synligt utsatta grupper av kommunernas knappa 

resurser (Bender och Holmberg, 2001). Detta trots att FN redan år 1979 deklarerade ett 

avskaffande av våld mot kvinnor och sedan år 1993 upprättades ett nytt avgörande dokument 

mot mäns våld mot kvinnor. Ett dokument som ska synliggöra problemet (Heimer & Stenson, 

2008). 

6.2 SKILLNADER I BEMÖTANDE 

Tre av fem respondenter hade redan i barndomen kontakt med socialtjänsten. Dessa tre kvinnor 

hade egna missbruksproblem samtidigt som de blev utsatta för kvinnomisshandel. Jag kommer 

att redovisa dessa tre kvinnors upplevelser av socialtjänsten först.  

Den första av kvinnan Isabella, vars biologiska mor var missbrukare och känd av 

socialtjänsten när hon föddes. Modern fick lämna ifrån sig Isabella till sin syster och hennes 

man. Dock dog systern i en lång utdragen sjukdom och Isabella uppfostras ensam av systerns 

man som även han hade missbruksproblem. Så här beskriver Isabella sina första minnen och 

upplevelser av socialtjänsten: 
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Jag fanns med i socialtjänstens register redan från födseln. Jag var ansedd som en mycket positiv och glad 

person som det inte var några problem med överhuvudtaget. Vårt hem hos moster och hennes man blev ett 

"uppvisningshem", perfekt på alla sätt. Socialtjänsten hade alltid med sig någon som skulle se vilket perfekt 

hem vi hade. Jag gick ut skolan med över medel i betyg. Testade aldrig droger, det var jag rädd för, jag tänkte 

hela på mamma. 

Den andra kvinnan Lena, beskriver sina upplevelser av socialtjänsten så här: 

Det gjordes flera barnutredningar med barnens pappa../.. den ena anmälningen efter den andra och det kom 

många anmälningar från honom../... Han anmälde till socialtjänsten att jag hade gjort vissa saker och sa att jag 

slog mina barn och de gjorde den ena utredningen efter den andra och sprang hans ärenden. Så jag har haft 

väldigt negativa erfarenheter.  

Tredje kvinnan Pernilla, beskriver det så här när hon i vuxen ålder söker hjälp hos 

socialtjänsten för att hennes man misshandlar henne: 

Jag gick till vår gemensamma socialsekreterare och sa som det var, att han slagit mig och att jag hade hört 

talats om något som hette "Alla kvinnors hus" som man kunde få hjälp av. Jag frågade om hon inte kunde 

hjälpa mig att få komma dit, men det gick inte för man fick inte ha nåt missbruk om man skulle bo där. Så det 

enda hon hade att erbjuda mig var, att för det första göra slut med honom och sen kunde jag få komma till något 

familjehem eller på något annat ställe själv. ../ .. Jag tyckte ju om honom då, fastän jag var lite snurrig i huvudet. 

Jag ville ju bara ha hjälp med att han skulle sluta slåss och om vi kunde få någon form av samtalsterapi. 

Kvinnorna som berättar sin historia uttrycker känslor maktlöshet på olika sätt. Hon uttrycker 

även övergivenhet och bristande tillit. Hon växlar mellan glömska, förvirring, skuld och 

hågkomst. Kvinnan kan växla position och det gäller för hjälparen att finna henne där hon är just 

nu (Hydén, 1995).  

Så här säger den fjärde kvinnan Birgitta om socialtjänsten när hon kom i kontakt med dem 

första gången och bodde på skyddat boende för kvinnor: 

De tyckte synd om mig../.. jag gick till en tant kommer jag ihåg, som jag pratade med jättemycket.. /... En 

kurator kanske. Hon var så bra att prata med. Jag var där många gånger, hon var så trevlig. 

Dock har hon inte en god syn på socialtjänsten i dag men det har med andra omständigheter 

att göra. 

Den femte kvinnan Kristine är genomgående nöjd med socialtjänsten: 

Familjerådgivningen, den var bra från början. För där fanns det någon som förstod, men så följde jag ju inte 

allt de sa till mig, men det borde jag ha gjort.../.. Man blir förstådd av socialtjänsten och får hjälp framåt tex 

”tänk så här eller gör så här”. Ja det var bra rådgivning.  

Hydén (1995) uppger att det är inte alltid är lätt att möta dessa kvinnor. Bara för att de är 

misshandlade kvinnor förstår de nödvändigtvis inte vad som är bäst för dem och följer goda råd 

man ger dem.  När man bemöter misshandlade kvinnor gäller det att finna kvinnan där hon är. 
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Kvinnans livssituation är full av motstridigheter slits hon mellan att känna skuld, glömma och att 

försöka minnas. Då gäller det för hjälparen att finna henne där hon är just nu.  

6.3 ERBJUDNA INSATSER 

Tre av fem kvinnor upplevde att de varken fick hjälp, stöd eller några insatser för misshandeln av 

socialtjänsten. Samtliga av dessa tre hade missbruksproblem. Jag kommer först att beskriva de 

två kvinnor som upplevde att de fick hjälp/ insats och hur de upplevde dessa insatser. Kristina 

hade kontakt i två år tid med socialtjänsten, hon fick hjälp i form av skyddat boende och 

samtalsstöd för egen del samt behandlande familjeterapi för sina söner: 

Mitt första intryck var mycket bra och att jag blev bra bemött. Det var honom jag ringde upp den dagen då 

jag lämnade maken och hemmet och tog mod till sig och åkte. Då hade jag pratat med familjerådgivaren några 

dagar före. Han hade sagt att nu är det bara att kliva på tåget, det är bara att gå nu. Jag hade inte varit där jag 

är i dag om jag inte hade fått den hjälpen.  

Hon berättar att om de behandlande insatserna: 

Jag gick kvar på familjerådgivningen hela tiden och den som jag gick hos var en manlig terapeut och han 

var väl insatt i sitt jobb. Han hade arbetat på mansjour och jobbat mycket med män. Han var smart och fattade 

allt jag berättade om min före detta man, så han föreslog att jag skulle ta kontakt med familjerätten. Jag ringde 

dem och sen gick jag dit på möte och pratade med dem../..en av mina söner gick i behandlande samtal, men 

sen har jag pratat mycket med pojkarna själv också. De andra pojkarna var välkomna att gå om de ville. 

Enligt Eliasson (1997) är de det viktigaste arbetet i omhändertagandet av misshandlade 

kvinnor det arbete som kvinnojourerna gör. De har gjort det genom att förmedla kunskap om 

våldets mekanismer och påverkat såväl myndigheter som allmänhet.  

Birgitta fick även hon hjälp i form av skyddat boende, familjeterapi och samtalsstöd. Hon 

tyckte inte familjeterapi var så bra hjälp även om hon tyckte att socialtjänsten lyssnade och 

förstod henne. Den samtalskontakt som Birgitta hade för sin egen del var mycket bra och hon 

gick i samtal ofta under en längre period. Det var det stödet som hjälpte henne då hon kunde 

prata fritt om situationen. Det var när socialtjänsten försökte få henne och mannen att komma 

överens som inte fungerade. Detta händer år 1994–1995: 

Vi fick familjeterapi för att prata och försöka reda ut så att allt skulle bli bra, men det blev det inte. ./..Inget 

blev bra för den där karln jag levde ihop med blev så himla aggressiv och förbannad../.. När vi sen gick på 

familjeterapi blev han bara ännu argare och ingenting fungerade till slut. Han var arg för att jag hade haft 

kontakt med kvinnohemmet också. 

Tre av den fem kvinnorna upplevde att de fick varken hjälp eller insatser gällande just 

misshandeln. De hade missbruksproblem samtidigt som de sökte hjälp för att de blivit 
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misshandlade av sina män. Så här förklarar Pernilla, hon fick stöd i form av ekonomiskt bistånd 

men inte något stöd rörande misshandeln. Så här beskriver hon sin syn på socialtjänstens 

insatser: 

Varje karl jag haft har misshandlat mig, förutom den jag är tillsammans med nu. Jag tycker inte att jag har 

fått någon som helst hjälp av socialtjänsten. De har sagt att jag ska göra slut med honom, men jag fick ingen 

hjälp. Nu de sista åren har de haft kvinnohus men det har det aldrig varit tal om att såna som jag skulle få 

komma dit. Om man går på droger så får man inte komma dit, så vart ska vi ta vägen eller de som går på droger 

och blir misshandlade? Då är man verkligen lägst på skalan.../.. De ville ju helst inte höra eller se, de tyckte 

bara det var besvärligt att man kom dit och var sönderslagen, för då måste de ju göra någonting. Jag kände sig 

väldigt ensam och övergiven. 

Enligt studier på kön och missbruk skildrar man röster från båda könen som påvisar mer 

likheter än skillnader mellan missbrukare. En av intervjupersonerna säger,”Om man lägger 

förstoringsglas över könsrollerna i samhället, så förstår man ungefär hur det är att vara 

missbrukare”, (Kristiansen, 2002). 

Pernilla säger att hon fått perspektiv i efterhand på det som hände: 

Jag var absolut inte nöjd med socialtjänsten då, de kunde lika gärna ha skickat pengarna. De gjorde absolut 

ingenting… /.. Den syn jag har haft på socialtjänsten har varit färgad av det jag upplevt, men jag tror att om 

jag själv jobbar som socionom på socialtjänsten i dag, så ska jag inte behandla andra som jag själv inte ville bli 

behandlad. Jag skulle göra annorlunda och i alla fall försöka lyssna och ge de resurser som finns att ge. 

År 1992 och tio år framöver söker Lena hjälp av socialtjänsten då fadern till hennes barn 

misshandlar henne. Hon får behandling för sitt missbruk och ekonomiskt stöd, men inte heller 

hon får stöd ens i det akuta skedet för misshandeln. Hon löste det själv genom att åka till sina 

svärföräldrar med barnen: 

Missbrukare är inte vatten värda../.. Ja, det var verkligen en resa, för han misshandlade mig både psykiskt 

och fysiskt. Han hamnade själv i psykos. Det var därför han gjorde som han gjorde, men det är ju ingen 

ursäkt../.. De gjorde utredningar och tyckte väl att dom hade gjort ett jättebra jobb. 

Lena uppger ändå att hon fått perspektiv på det hon upplevde då när misshandeln pågick men 

poängterar att kunskapen om vilken hjälp som erbjuds är något de professionella behöver bistå 

med. 

Det beror helt på vem du träffar, att kemin stämmer mellan klient och handläggare. Som missbrukare så 

måste du ha bestämt dig att du vill sluta, då finns hjälpen där om du vill ha den../..det kan se olika ut med vilka 

resurser som finns i olika kommuner../..Som misshandlad kvinna är det däremot svårare och veta vilka resurser 

som finns att få och då är det viktigt som professionell att berätta och erbjuda vilken hjälp som finns att få. 

Isabella får en dotter med sin första man som misshandlat henne. Dottern dör bara fyra dagar 

gammal. Hon blir återigen gravid med samma man och föder sitt andra barn, en dotter. Efter att 
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hon lämnat honom träffar hon en ny man och de får en son. Även denna man misshandlar henne.  

När hon inte orkar med att leva med honom då han misshandlar henne söker hon stöd hos 

socialtjänsten. Hon har då ett pågående om än fortfarande dolt missbruk. Hon och mannen får då 

stödjande parsamtal av socialtjänsten. Inget stöd för misshandeln eller skyddat boende. Hon 

känner sig motarbetad av socialtjänsten på grund av att hon hamnar i missbruk. 

Misshandeln pågick fortfarande med i större utsträckning. Jag åt tabletter. År 2000 så vänder jag mig till 

socialtjänsten för jag vill ju få honom att sluta slå mig, jag menar på att det här är ju sjukt../..Det är en 

beroendemottagning, de hade särskilda parsamtal, men man fick inte bli inskriven där om man inte hade 

missbruk och det hade ju inte jag förutom de här tabletterna och de ansåg att det inte var ett missbruk. Så jag 

träffade en kvinna som är den bästa jag träffat på socialtjänsten. Jag berättade för henne om det här, så hon tar 

upp det i mina papper att min mamma varit missbrukare, så jag fick en specialvariant. 

Trots att hon berättar att han slår henne så når inte budskapet fram till socialtjänsten. 

I alla utredningar som sen görs står det att skolan har sagt att mamma mörkar säkert att hon är misshandlad. 

Jag äter mer och mer tabletter. År 2000 görs en neurologisk undersökning på mig som följd av de här 

trafikolyckorna. Läkaren säger då att han misstänker ADHD och att jag bör få medicin som innehåller 

amfetamin utskrivet. Jag kommer så väl i håg, jag går ut till bilen, till min man och säger till honom att medicin 

med amfetamin i kommer att göra mig frisk. Vid det här laget orkade jag inte göra någonting hemma, hemmet 

var förfallet.  

Hon berättar hur allt händer så fort och att hon är så rädd: 

Jag vill bara ha min familj så jag nedvärderar mig inför min man, snälla Jonas jag gör allt för att vi inte 

särar på familjen. För att de kommer att kunna ta barnen då. Jag visste ju inte då att han gick bakom ryggen på 

mig till socialarbetarna och såg till att hans kulle ha barnen själv och att jag inte skulle få träffa dem../.. Jag vet 

när vi skulle få hembesök av socialtjänsten då slog han mig sönder och samman och gick. Jag fick ta emot dem 

själv då för att jag inte skött deras tider och så. Jag förklarade för dem att han har slagit mig nu. Ja men du 

provocerade väl, säger de då. 

En vanlig reaktion för en kvinna som blivit misshandlad är att våldet har förstärkt hennes egna 

känsla av misslyckande. Hon känner rädsla för sociala konsekvenser, så som tex skilsmässa, 

ingripande av sociala myndigheter, rädsla för att barnen ska omhändertas. En kvinna som blivit 

misshandlad av sin man är ofta beredd att förlåta honom och återförenas med honom (Eliaesson, 

2000).  

Att hävda att kvinnan provocerar är ett exempel på våldsamma mäns förklaringar till varför de 

slog kvinnan. Det är då kvinnan som provocerar och på det viset driver hon mannen till 

våldshandlingar. Vad som anses vara provokation är oftast när kvinnan går över gränsen för vad 

som är “lämpligt” för kvinnors beteende. Våldet har, anser Eliasson (1997) sin grund i att 

mannens önskningar i förhållandet inte har blivit infriade och detta ger honom skäl att använda 

våld för att bevisa sin makt. Om man ursäktar mäns våld mot kvinnor på detta sätt ingår det i 
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ideologin om män och vad som tillmäts manligt. Tolkningarna syftar till att upprätthålla männens 

makt i både privata relationer och i samhället. 

Isabella berättar hur hon känner att hon nedvärderar sig för sin man, allt för att inte familjen 

ska splittras. Undersökning av missbrukande mödrar som levt frånskilda från sina barn uppger att 

de önskar att leva som ”vilken familj som helst”. Moderskapet är associerade med hopp om ett 

socialt värde. De försöker att leva som bra mödrar då de är tillsammans med sina barn och 

kontrollerar sitt missbruk. Kvinnorna är medvetna om samhällets normer om att barn och 

missbruk inte hör ihop (Trulsson, 2002). 

Isabellas man hjälper henne att skaffa droger och misshandeln blir allt grövre: 

Det blev anmälan och då vägde jag 44 kg och var så psykiskt nedtryckt av honom ../..han berättar för dem 

om amfetamin och att jag kör utan körkort med barnen. Jag berättar för socialtjänsten hur det faktiskt ser ut. 

Min dotter berättar också för socialtjänsten hur pappa slår och manipulerar dem i och med amfetaminet../.. men 

jag sa till dem, det är för att läkaren sa att jag skulle bli frisk av det här. De hade kunnat erbjuda mig behandling. 

I stället så är det jag som blir av med barnen och de placeras hos honom. Socialtjänsten frågar mig “Slår han 

barnen?” Jag svarar nej. Socialtjänsten säger då ”jaha men då så".../.. och så säger de “Vill du att vi ska placera 

dem någon annanstans?” och det är alltså år 2000 vi pratar om. 

Enligt Holmberg, Smirthwaite & Nilsson (2005) kan mannen använda drogen som ett vapen 

för att binda kvinnan till sig och hota med att avslöja hennes missbruk om hon inte följer hans 

regler. Trots att dottern berättar om att mannen använder drogen för att manipulera hennes 

mamma så lyssnar de till honom och placerar barnen hos honom.  

Så blir barnen och mannen som har misshandlat henne blivit placerade på utredningshem. 

Socialtjänsten tycker att Isabella som blivit misshandlad av sin man “fastnar för mycket i 

detaljer” och säger att hon inte får hälsa på barnen. Hon låter det gå två veckor och sedan ringer 

hon socialtjänsten.  

Du får inte komma och hälsa på, det finns beslut på socialförvaltningen. “Isabella fastnar bara i vad som är 

sant och inte sant”. De menade att jag fastnade i detaljer och att det stod så bara för att det inte var bra för 

barnen. Jaha men varför har ni inte berättat det för mig? Med vad jag än sa så var det deras bedömning../.. så 

jag frågade varför de inte sagt något till mig att jag inte skulle få träffa barnen? - “Du hade blivit så upprörd 

om vi sagt något och det är inte heller bra för barnen. 

Isabella blir bestört av socialtjänstens bemötande, elen är avstängd i huset och hon tar tabletter 

och somnar med tända stearinljus. Huset fattar eld, men hon lyckas komma ur huset innan det 

övertänt. Dagen efter ber hon barn- och ungdomsutredarna om en sak: 

Då hade jag huset försäkrat så jag får bo på ett hotell när huset brunnit upp. Då träffar jag barnutredarna 

och frågar, kan ni hjälpa mig med en sak? Jag vill träffa mina barn, i kväll på hotellet där jag bor. Ja, säger de. 

Jag väntar och jag väntar och de kommer aldrig dit. Så jag ringer dagen efter hysterisk, varför kom barnen inte? 
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Ni har ljugit för mig jag tänker ta livet av mig.../... Då tar det en timme så knackar det på dörren, på 

hotellrummet, då har de skickat läkare dit, för tvångsomhändertagning. De ansåg alltså att jag var psykiskt sjuk. 

Videll (2000) belyser i sin självbiografi problemen som uppstår efter att hon tagit det stora 

steget och lämnat mannen när avtar kontakterna med myndigheterna avtar och hon känner att 

omgivningen nu anser att värsta var över, att hon ska rycka upp sig och gå vidare. Hon beskriver 

detta skede som mycket kritiskt och att hon aldrig förr har känt sig så ensam och övergiven. Nu 

om någon gång behöver hon stöd och hjälp. När allt anses som lugnt går tankarna ideligen går till 

honom. Hon beskriver att abstinensen efter de kemiska drogerna är lättare att hantera än 

abstinensen efter mannen då den är lättare att förstå (Videll, 2000). Detta problem är viktigt att 

betona för utomstående och professionella. Där det lätt att glömma hur sårbar kvinnan är i detta 

skede. Oavsett hur uppbrottet ser ut och i synnerhet som i Isabellas fall har förlorat vårdanden av 

sina barn och lämnas åt sitt öde och förväntas klara sig själv.  

Trulsson (2002) skriver om att samhällets fördömande av kvinnor som missbrukar leder till 

större stigmatisering av narkotika missbrukande kvinnor än män. De talar även om känslan av att 

inte duga och att kvinnan att är mer benägen än mannen att bli deprimerad och vill ta sitt eget liv. 

De löper större risk för dödlighet än normalpopulationen.  

Hydén (1995) beskriver att när en socialarbetare möter en misshandlad kvinna som är svag 

och utsatt, behöver det inte betyda att kvinnan uppträder så som socialsekreteraren förväntar sig. 

Hon kanske inte alls är tacksam och ödmjuk. Kvinnan kanske skriker och ställer krav och inte 

alls gör så som man råder henne att göra. Även längre fram i tiden när Isabella bor på ett 

behandlingshem, blir hon återigen lovad att få träffa barnen. De ska få komma dit och hälsa på 

henne, men de kommer aldrig. 

Det var jag som var faran för barnen, det var jag som inte fick träffa dem, fastän jag blivit misshandlad och 

slagen. Det står en skylt på socialkontoret, om barnen ser en mamma bli slagen så räknas de också som 

brottsoffer. Jag sa det till socialarbetarna. Hur fan kan ni göra så här? Vad signalerar ni till mina barn som ni 

placerar hos honom som de är rädda för. Jag var samtidigt tvungen att vakta min tunga för annars hotade de ju 

med att placera barnen någon annanstans. De var ju fruktansvärt fult gjort av de här socialarbetarna. 

Maktmissbruk av högsta grad. 

Isabella får hjälp i form av ekonomiskt stöd under den period hon hade kontakt med 

socialtjänsten.  Hennes man får behålla lägenheten och barnen samt att han fick en stödperson att 

tala med. Båda Isabellas barn blir omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård av unga) och 

placeras hos mannen som misshandlat henne. Barnen är placerade hos honom ända till hon 
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bestämmer sig för att sluta missbruka och hon får hjälp i form av behandlingshem och sedan 

senare även eget boende.  

7 ANALYS  

7.1 ANALYS OCH TEORIER  

“Det personliga är politiskt!”. Detta beskriver med ett enda slagkraftigt uttryck den 

traditionella synen på kön i västvärlden. Att det som händer innanför stängda dörrar tillhör det 

privata och att politik handlar om “större” frågor (Went Höjer, 1999).  Vad döljer sig bakom 

stängda dörrar och hur når vi kunskapen om vad som händer där? Finns det tillräckliga 

kunskaper för att vi ska kunna veta hur vi ska bemöta de kvinnor som blir misshandlade i sina 

hem? Den offentliga debatten öppnar dialog och ökade möjligheter att förstå varandra. Våldet är 

inte osynligt, vi bara väljer att inte se det. När en respondent kommer in på socialkontoret 

blåslagen och socialarbetarna gör ingenting. ”De ville ju helst inte höra eller se, de tyckte bara 

det var besvärligt att man kom dit och var sönderslagen, för då måste de ju göra någonting." En 

annan kvinna beskriver hur socialarbetarna finner orsak till misshandeln, "De tyckte inte det här 

var så allvarligt. Det här var två ungdomar i kris, så det gjorde aldrig något åt misshandeln."   

Enligt Cullberg (2003) är kris en allmänmänsklig erfarenhet, som har sin grund i personens 

känslor och upplevelser. Han menar att man kan komma ur en kris bättre om man har goda 

förutsättningar. Har man inte det, som i denna kvinnans fall, riskerar personen att uppleva ett 

ännu djupare misslyckande. Cullberg (2003) menar att krisen leder till självförkastelse, det vill 

säga skuldkänslor, destruktivitet och självbestraffning. Krisen blir då mycket smärtsam 

erfarenhet och slutar i bitterhet, man utvecklas då inte ur en kris utan man talar i stället om 

förtvining eller förkrympning. 

En annan kvinna uppger att hon fick hjälp av både sjukvård och polis där man dokumenterade 

hennes fysiska skador, men socialtjänsten tog inte henne på allvar trots att de samtidigt gjorde 

flera utredningar. Lundgren (2004) menar att det i normaliseringsprocessens första skede ofta är 

de fysiska skadorna som kvinnorna söker hjälp för. Kvinnorna brukar annars inte i detta skede 

söka hjälp så ofta. I det här fallet var det inte i början av normaliseringsprocessen då hon hade 

levt med våld sedan barndomen. Kvinnan bad om hjälp av socialtjänsten och berättar hur hon 
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upplevde att socialtjänsten inte tog hennes behov av hjälp på allvar då hon var missbrukare. 

“Missbrukare är inte vatten värda”.  

När Lundgren (2004) beskriver att våldets orsak har internaliserats då har våldets 

konsekvenser gått väldigt långt. Kvinnan får symptom som oro, bristande beslutsförmåga för att 

sedan övergå till ren handlingsförlamning, apati, ångest och depression. Det är i detta skede 

söker kvinnan psykiatrisk hjälp, då hon tror att hon är orsaken till våldet. En av kvinnorna 

beskriver hur hon söker psykiatrisk hjälp, läkaren uppger att han misstänker att hon har ADHD, 

men ingen följer upp henne. Vid det laget är redan hemmet förfallet och hon ber sin man ordna 

narkotika åt henne. Hennes symtom i normaliseringsprocessens nedbrytning blir alltmer extrema 

och nu missbrukar hon även narkotika. Kvinnans egna krafter är helt slut, fysiskt och psykiskt. 

Hon orkar inte ens förstå vad som händer runt omkring henne längre, on är utmattad och 

resignerad.  

M.O.B's studie (mobilisering mot narkotika) som jag skrev om i inledningen, återspeglas de 

svar jag fick av de våldsdrabbade kvinnorna som missbrukade. En av kvinnorna berättade för sin 

socialsekreterare att hon hört talas om Alla kvinnors hus och att hon vill få hjälp att komma dit. 

Socialsekreteraren kunde inte hjälpa henne dit, för dit kan man inte gå om man har 

missbruksproblem, så hon råder i stället kvinnan att göra slut med mannen eller åka till 

familjehem själv. En annan av de kvinnor som missbrukat och blivit misshandlad berättar att hon 

upplevde det som att hon fick skylla sig själv och att socialtjänsten hade uppsikt på henne för 

barnens skull. Hon säger i intervjun att hon upplevde att de verkligen deklarerade för henne att 

de kunde ta barnen ifrån henne. ”De verkligen deklarerade att de försökte göra allt för att ta 

barnen ifrån mig. Det var inte den hjälpen jag behövde. Hos socialtjänsten hade jag alltså ingen 

hjälp att hämta.” 

7.2 SLUTDISKUSSION  

Syftet med denna studie var att jämföra misshandlade kvinnors upplevelser av socialtjänsten. 

Dessutom ville jag även se om man kan se skillnader i upplevelserna på de misshandlade kvinnor 

som hade missbruksproblem och de som inte hade det, samt om det finns skillnader i vilken hjälp 

de blev erbjudna av socialtjänsten. På den första frågan om de ansåg att socialtjänsten hade 

tillräckliga kunskaper i bemötandet, indikerade alla tre kvinnor som hade missbruksproblem att 

de inte fick någon särskild reaktion av socialtjänsten då de öppet bad om hjälp för 
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kvinnomisshandel. Det uppenbart att de blivit misshandlade då de hade blåmärken vid besök 

med socialsekreterarna och i två av fallen hade kvinnan anmält till polisen.  

De två kvinnor som inte hade missbruksproblem och blivit misshandlade uppgav den ena att 

hon var nöjd, men hon säger också att hon var så nere, så hon tog all hjälp hon kunde få. Hon var 

tillfreds med hur hon upplevde bemötandet som hon fick av socialtjänsten då. Det framgår dock i 

materialredovisningen att hon inte var lika nöjd med bemötandet när hon ser tillbaka på den 

typen av insats de gav henne. Den andra kvinnan var till en början inte nöjd, då hon fick ett 

dåligt första bemötande via telefon och upplevde inte sig bra bemött. Dock upplevde hon i sin 

andra kontakt att den hjälp hon fick var mycket värdefull. Hon fick positivt bemötande och var 

nöjd med de insatser hon blev erbjuden. Kvinnan kände sig förstådd och att hon fick adekvat 

hjälp och stöd från socialtjänsten. Hon ansåg att hon inte befunnit sig där hon är i dag om hon 

inte fått det goda bemötandet och de goda insatserna som matchade hennes behov. Här kan man 

se till teorin om trygga och otrygga möten, hur möten som är trygga ger kvinnan glädje och 

tillfredsställelse.  

På frågan om upplevelserna skiljer sig gällande vilka insatser de blivit erbjudna beroende på 

om kvinnorna hade missbruk eller ej, svarar de två de kvinnorna utan missbruksproblematik att 

de var nöjda med insatser för själva kvinnomisshandeln. Den ena var väldigt nöjd både då och i 

efterhand. Hon beskriver det som att det var bra redan från början. Den andra var nöjd då, men 

jag tolkar hennes svar som att hon inte var lika positiv i efterhand. Hon uttryckte att de tyckte 

synd om henne och att hon tacksamt tog emot all hjälp hon kunde få. Hon var dock inte lika nöjd 

med den insats hon fick i form av familjeterapi, då hon beskriver att mannen blev ännu argare 

och att till slut fungerade ingenting. Hon har en mer negativ bild av socialtjänsten i dag men det 

har att göra med andra sociala omständigheter som uppkom långt senare.  

En av kvinnorna med missbruk berättar om sina upplevelser av socialtjänsten och den oerhörd 

rädsla hon kände för myndigheterna och hur den rädsla sedan besannades när hennes barn blev 

omhändertagna. De blir placerade hos hennes före detta man som misshandlat henne. Hon 

berättar i intervjun hur hon började med droger när misshandeln var långt gången och hon hade 

sökt psykiatrisk hjälp för sin egen del. Detta stämmer inpå normaliseringsprocessen, att kvinnan 

söker hjälp för att det är fel på henne. Hon är våldets orsak. Kvinnan är helt resignerad och har 

inte förstånd att hänga med vad som händer runt omkring henne. Det ter sig som om den 
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okunskap hos socialtjänsten jag skrev om i tidigare forsknings avsnittet, Bender och Holmberg 

(2001) var korrekt. I denna kvinnas fall stämmer det även in på hur M.O.B beskriver att kvinnan 

ibland börjar med droger för att orka med misshandeln.  

De två kvinnor utan missbruksproblematik som blivit misshandlade fick insatser i form av 

enskilda samtal upplevde denna insats som positiv. De kände sig lyssnade på och förstådda. De 

tre missbrukande, misshandlade kvinnorna fick ingen hjälp eller insatser gällande 

kvinnomisshandeln. Den kvinna vars barn omhändertogs träffade en socialarbetare som hon 

tyckte var bra. Det var på beroendeenheten och kvinnan själv såg själv till att ordna så att de blev 

inskrivna och fick gå i parsamtal, det framkommer dock inte hur hjälpsamt detta var hon men 

hon är nöjd med bemötandet. När före detta mannen senare avslöjar hennes missbruk för 

barnutredarna och det blir en SoL 11:1 utredning, blir barnen placerade hos honom och kvinnan 

själv blir helt utan stöd.  

De tre kvinnor som hade missbruk och blev misshandlade fick senare hjälp av socialtjänsten 

med missbruksproblematiken, men de fick aldrig någon insats för att de blivit misshandlade av 

sina män. Dock fick de hjälp i form av ekonomiskt bistånd och upplevde inte att den hjälpen var 

svår att få.  

7.3 EGNA REFLEKTIONER  

Två av respondenterna som missbrukade och blev misshandlade upplevde att de inte fick någon 

reaktion av socialtjänsten, trots att det var uppenbart att de utsatts för misshandel. Jag berättar i 

analysen om dessa kvinnor, de var misshandlade med synliga blåmärken och en utav kvinnornas 

man döms för misshandel på henne. Det blir tydligt hur myndigheter inte vill beröra eller ta i 

frågan rörande kvinnomisshandel och det privata som händer kvinnorna i deras egna hem. De 

vill helst inte vill se eller höra det. Kanske för att de inte vet hur de ska hantera frågan, eller hur 

de ska bemöta kvinnorna? Särskilt de kvinnor som har missbruksproblematik eller regerar på ett 

sätt som inte förväntas av en misshandlad kvinna? 

Den kvinna som fick familjeterapi som insats när hon blev utsatt för kvinnomisshandel var 

mindre nöjd med insatsen i efterhand, då det gjorde situationen värre. Kvinnorna med 

missbruksproblematik såg sina erfarenheter mer objektivt i efterhand och hade funderingar på 

hur de hade önskat att det hade sett ut.  Jag tror att det är okunskap hos de professionella som gör 

att de ger dessa insatser, med goda avsikter. Jag tror att det är omöjligt att ge hjälp och stöd till 
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kvinnorna om man inte ökar kunskapen och förståelsen om hur våldet normaliseras och att har 

med sig som socialsekreterare att alla kvinnor regerar olika, oavsett om de har 

missbruksproblematik eller inte. Dock är det ett faktum att om kvinnan missbrukar så är det är 

ännu ett problem att ta i beaktande i sitt möte med kvinnan. Om man ser bara till 

normaliseringsprocessen så är kvinnan till slut så uppgiven att hon inte ens klarar av att hålla 

kvar en egen förståelse om vad som händer runt henne. Även om kvinnan gör som mannen 

önskar så ändrar han kriterierna för hur hon ska vara och hur on ska göra. Vilket gör henne 

förvirrad och naturligtvis tappar förståelsen för vad som verkligen händer i hennes omgivning. 

Hur ska kvinnan kunna få användning av familjeterapi när hon fortfarande är tillsammans med 

mannen som har makt över henne och som hon inte kan värja sig emot? Jag tror att de som 

bemöter misshandlade kvinnor professionellt behöver få en bredare kunskap om 

normaliseringsprocessen, hur kvinnan kan förväntas reagera eller inte reagera och hur man 

skapar tryggare möten med dessa våldsdrabbade kvinnor.  

Tre av fem respondenter hade missbruksproblem och som jag uppfattade det så var 

upplevelserna för de missbrukande, misshandlade kvinnorna inte alls positiva då men i efterhand 

har de förlikat sig med vad som hände då och har viktig kunskap att förmedla. Jag reflekterade 

över deras intervjuer och jag fick upprepade svar om hur de kände sig missförstådda av 

socialtjänsten, samt att socialtjänsten inte velat se eller ingripa gällande kvinnomisshandeln. Jag 

tolkar det även som de missbrukande, misshandlade kvinnorna efterfrågar mer respekt och 

förståelse om deras situation utav socialtjänsten.  
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BILAGA 1-INTERVJUGUIDE TILL KVINNORNA 
 

Berätta om din nuvarande familjesituation.  

Berätta kort om din uppväxt.  

Hur kom du i kontakt med socialtjänsten?  

Hur påverkade kontakten med socialtjänsten det din dåvarande familjesituation?  

Vad var ditt första intryck av socialtjänsten?  

Hur upplevde du att du blev bemött?  

Vilken typ av hjälp eller insatser blev du erbjuden?  

Vad var bäst/ sämst med bemötandet och insatserna?  

Vilka andra professionella insatser var du i kontakt med parallellt med socialtjänsten?  

Om du var i kontakt med andra professionella tror du att de kontakterna påverkade hur du 

upplevde socialtjänsten?  

Hur nöjd var du då när du var aktuell hos socialtjänsten?  

Hur är din syn på socialtjänsten i dag?  

Hur ser du på den kontakt du hade med socialtjänsten i dag? 

 

 


