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Abstract  

 

The aim of this study has been to research the underlying factors or causes that affect women 

who are living with violence in their relationships not to report the violence they have been 

exposed to. Even the possible links between women's first contact with Social authority and 

whether that contact is crucial for women's decision to proceed with a report to the police or 

not is being investigated. The study is a qualitative study where the empirical data consists of 

eight interviews. The interviews were held with four women who used to live with violence 

in their relationships and with four social workers who works in teams for domestic abuse 

specialised for women in various districts in the city of Stockholm. The results in the study 

show that both the way the women were treated and the support they received was not 

adapted to the needs of the women. The result of the study also shows that different 

authorities do not have enough cooperation, which means that women who have experienced 

domestic abuse do not get the best help possible. 
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Sammanfattning 

 

Syftet för denna studie har varit att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

kvinnor som levt med våld i nära relation att inte anmäla våldet de utsatts för. Samt möjliga 

samband mellan kvinnors första myndighetskontakt och om den kontakten är avgörande för 

kvinnors beslut att gå vidare med en polisanmälan eller ej undersöks. Studien är en kvalitativ 

studie där empirin består av åtta intervjuer, varav fyra med kvinnor som levt med 

relationsvåld men lyckats ta sig ur relationen. Den andra delen som intervjuades var 

socialsekreterare som jobbar i kvinnofridsteam i olika stadsdelar i Stockholms stad. 

Resultaten i studien visar på att både det bemötandet som kvinnorna fick av 

socialsekreterarna samt att det stödet de fick inte var anpassat utefter de behoven som 

kvinnorna hade. Studiens resultat visar på en brist på samordning, att myndigheterna inte har 

ett tillräckligt bra samarbete myndigheterna emellan vilket gör att kvinnorna inte får den 

bästa möjliga hjälp som de skulle kunna få.  

 

 

Titel : Dubbelbestraffad? -En studie om insatser och bemötandet vid våld i nära relation 

utifrån kvinnors och myndighetspersoners perspektiv. 
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Förord  

 

Det har vart ett väldigt lärorikt och stundtals påfrestande arbete med studien. Vi har träffat 

fantastiska kvinnor som har varit med om riktigt hemska upplevelser, tack för att ni har varit 

så öppna och delat med er. Vi tackar även de socialsekreterare som vi har intervjuat då 

samtliga har varit hjälpsamma. Sen vill vi även tacka vår handledare Welat Songur som med 

tålamod och konstruktiv kritik har hjälpt oss att följa en röd tråd och inte sväva bort allt för 

mycket samt för snabb återkoppling när vi har har haft frågor och funderingar, du har 

verkligen underlättat vårt arbete med studien. 

 

När det kommer till arbetsfördelningen i studien så har Katri haft huvudansvaret för kapitel 2 

och 3 och Maria har haft det huvudsakliga ansvaret över kapitel 4 och 5. Vi har i de 

resterande kapitlen varit lika delaktiga, genom hela processen.  
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1 Inledning  

Hur ska man förstå att så få kvinnor polisanmäler när de utsätts för våld i nära relationer?  I 

denna studie kommer vi att undersöka hur socialsekreterare som jobbar i kvinnofridsteam i 

Stockholms stad arbetar för att fler kvinnor ska anmäla våldet i hemmet och vilka 

bakomliggande orsaker som gör att kvinnor inte anmäler våldet och stannar kvar i relationer 

där våld utövas. För att få en förförståelse för hur brett problemet är har vi gått igenom 

Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) olika rapporter om ämnet.  

 

Var femte person i Sverige har någon gång utsatts för våld i nära relation, och enligt 

statistiken är majoriteten av de som drabbas kvinnor, kvinnor som blir utsatta av sina män. 

Statistiken visar även att av dessa kvinnor är det bara ett fåtal som anmäler våldet. Enligt 

BRÅs rapport för år 2013 visade det sig att det gjordes 2136 anmälningar om 

kvinnofridskränkningar under året. I samma rapport kan man läsa att 27 056 anmälningar om 

kvinnomisshandel gjordes. I BRÅ-rapporten klargörs det samtidigt att man endast beräknar 

att det är vart femte fall av kvinnomisshandel som blir anmält (BRÅ 2013).  Det har visat sig 

att kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer är de som har lägst förtroende mot 

rättsväsendet och myndigheter. En av de orsaker som kvinnorna själva benämner till sitt låga 

förtroende är att de har haft ett behov av en viss typ av stöd, ett sådant stöd som varken 

polisen eller andra myndigheter kunde erbjuda. Även ideella organisationer lyfts i rapporten 

och det visar sig att kvinnorna även har ett lågt förtroendet för dem. Ytterligare en viktig 

orsak för kvinnornas låga förtroende mot myndigheterna är att dessa kvinnor känner att det 

vid en anmälan riskerar deras situation att bli ännu mer utsatt och att deras livskvalité 

försämras (BRÅ 2009).  

 

 

1.1 Relevans för socialt arbete 
Sociala normer är föränderliga och idag tycker väldigt få att det är konstigt om en man 

exempelvis är föräldraledig. Jämställdhetsfrågor är i ständigt fokus,  det pratas öppet om 

psykiskt ohälsa och vi får inte glömma den senaste, “#metoo” rörelsens inverkan på 

samhällets alla skikt. Ett av sociala arbetets syfte är att sprida kunskap om samhällsnormernas 
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och könsmaktsordningens påverkan på ett samhälle. Denna kunskap måste in på samhällets 

alla skikt för att en förändring ska kunna ske. Socialt arbete, i vilket område det nu än utförs, 

är ett viktigt arbete som har sina bästa effekter när det utförs förebyggande men även 

behandlande och uppföljningsarbete är av stor betydelse. Denna studie behandlar våld i nära 

relation. Socialt arbete inom detta fält är väldigt mångsiktig, det handlar inte bara om att 

kvinnan och hennes barn ska få rehabilitering och stöd. Kvinnans och även mannens 

närmaste omgivning och familjer behöver kanske stödinsatser för att kunna gå vidare med 

livet. Även mannen som har utövat våld behöver hjälp och stöd för att ändra sitt 

våldsbeteende. Sådan hjälp finns idag att få men det är frivillig och de flesta män tackar nej 

till erbjudandet. Det är det vi kallar behandlande arbete. Förebyggande arbetet börjar i 

barnkammaren hemma och i förskolan, där vi ska stärka barnen att säga ifrån vid orättvisor, 

få dem att förstå allas lika värde och se fördelarna med jämställdhet. Det vill säga att det 

krävs alltså mycket förändringsarbete i samhället för att vi ska kunna leva jämställt och 

förhoppningsvis utan våld i nära relationer.  

 

Denna studie kommer förhoppningsvis ge en tydligare bild av hur våld i nära relation 

påverkar oss alla i samhället. Vi nämnde tidigare kvinnans och mannens samt deras 

omgivnings behov efter insatser, men minst lika viktigt är att tänka på att hela samhället 

påverkas indirekt av våldet. Insatser vid upptagande av våld i nära relation för alla inblandade 

är skattefinansierade och just därför blir hela samhället indirekt påverkat. Vi försöker med 

denna studie även belysa våldets komplexitet och hur viktigt det är att ställa de “rätta” 

frågorna när man misstänker att någon blir utsatt för våld i sin relation. Vi vill dessutom lyfta 

fram vikten av kunskap kring hur man bemöter en våldsutsatt individ och hur viktigt det är att 

inte döma och skambelägga personen, utan låta hen bearbeta allting i sin egen takt. Vi kan 

säga att all forskning inom området våld i nära relation har stor relevans till socialt arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

kvinnorna att anmäla eller inte anmäla våldet de utsatts för. Studien försöker även se om det 
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finns samband mellan kvinnornas första myndighetskontakt och om den kontakten är 

avgörande för kvinnors beslut att gå vidare med en anmälan eller ej.  

 

1.3 Frågeställningarna 
● Hur började misshandeln och vad kände kvinnorna?  

● Vilket stöd har kvinnor fått under hela anmälningsprocessen? 

● Hur kan man förstå kvinnornas situation utifrån handlingsteorin och skamkompassen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det blir en del avgränsningar då fokuset i uppsatsen är socialtjänstens handlingsutrymme 

samt kontakt med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer av män. Det innebär att det 

blir avgränsningar mot andra viktiga områden inom kvinnovåld som måste uteslutas genom 

dessa avgränsningar. Uppsatsen kommer inte att ta upp något om barn som bevittnar våld i 

nära relationer. Vi är även medvetna om att det finns män som utsätts för våld i nära 

relationer av sina kvinnor. I uppsatsen tas inte heller våld i samkönade relationer upp. Valet 

att avgränsa sig till kvinnornas bemötande av socialtjänsten innebär även att det inte kommer 

att tas upp eller skrivas om varken brottsofferjourernas eller kvinnojourernas arbete. Inför 

uppsatsen är det viktigt att göra tydliga avgränsningar för att inte göra uppsatsen alldeles för 

stor och spretig. 

 

1.5 Disposition  
Denna uppsats består av sju avsnitt. I det inledande avsnittet så ges en kortare inledning samt 

presenteras huvudsyftet och problemställningarna, vilket är att få en närmare förståelse för de 

orsakerna som gör att kvinnorna inte polisanmäler männen i en större utsträckning. Vidare i 

det andra avsnittet kommer begreppsförklaringar som tydliggör bland annat definitionen av 

våld i nära relation. Det tredje avsnittet redogör för den tidigare forskningen. Vidare i avsnitt 

fyra är det en genomgång på de teorier som använts i uppsatsen. I det femte avsnittet så är det 

metoddelen som redovisas. Sjätte avsnittet är resultatredovisning vilken avslutas med en 

analys som tolkar resultaten utifrån uppsatsens syfte och mål med hjälp av både den tidigare 

forskningen samt teorierna. Det åttonde och sista avsnittet är en diskussionsdel med 
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uppsatsskrivarnas egna reflektioner. Uppsatsen avslutas med en referenslista, bifogat finns 

även frågeguiden.  

2 Begreppsförklaringar och Bakgrund 

I detta avsnitt kommer först en kortare redovisning av historiken kring våld i nära relation 

sedan följer begreppsförklaringar på några av de begrepp som återkommer  i studien.  

 

2.1 Historisk överblick  

 

(Ekström 2016) 

 

Från 1982 räknas kvinnomisshandel som ett brott och i och med det har kvinnor fått ett 

starkare skydd juridiskt. Lagändringen medförde också friheten för åklagare att ingripa, även 

om kvinnan inte gjorde en anmälan att brott har begåtts (Sveriges kommuner och landsting 

2006). År 1998 skärpte riksdagen lagen genom Kvinnofridspropositionen, som betyder att det 

är möjligt med lagens hjälp ställa högre krav på alla som möter våldsutsatta kvinnor och även 

högre krav på alla som jobbar med att förebygga åtgärder för att motverka våld i nära 

relationer (a.a). Dessa två åtgärder som nämns här ovan är ett steg i rätt riktning, men fakta 

visar på att samhället fortfarande har en lång väg att gå för att våldet i nära relation ska 

minskas och en ännu längre väg till att alla våldsbrott polisanmäls. Den mest förekommande 

orsaken enligt en Brå rapport (2015) varför våldet inte polisanmäls är att den utsatta känner 

att incidenten är något som var dennes eget fel och en mindre företeelse som inte är värd att 
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anmäla. Den utsatta nämner även att incidenten kan lösas bäst inom den privata sfären utan 

att koppla in myndigheter eller polis (BRÅ 2015). 

 

2.2 Våld i nära relation 
Våld i nära relation är komplext och kan definieras på många olika sätt. Man kan säga att den 

som har blivit utsatt även har definitionsföreträde. Denna studie kommer att utgå utifrån 

Socialstyrelsens definition av våld i nära relationer: 

 

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 

våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld 

(Socialstyrelsen). 

 

För att tydliggöra definitionen av våld i nära relation behöver man även lägga till social 

utsatthet där man blir hindrad att träffa sin familj eller vänner även materiell utsatthet när man 

avsiktligt förstör någons saker, ingår i definitionen vad är våld i nära relation (a.a).  

 

 

2.3 Operation Kvinnofrid 2020  
I Stockholms stad har det upprättats ett program mot våld i nära relationer “Stockholms stads 

program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2017–2020”. I programmet har 

det utarbetats tydliga strategier för att kunna ge både stöd och skydd för de utsatta, men även 

för att förebygga och motverka våld i nära relationer. Stockholms stads mål med arbetet syftar 

till att de övergripande målen efterföljs så som jämställdhetspolitiken, att både kvinnor och 

män ska ha samma sorts typ av makt och möjlighet att forma sina egna liv men även 

samhället i övrigt. Programmet har som huvudsyfte att få bukt med mäns våld mot kvinnor. 

Detta är en del i Operation Kvinnofrids nya strategi som sträcker sig till 2020 (Stockholms 

stad 2017, s.5). 
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2.4 LVU 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Inom LVU finns det möjligheter att 

ta hand om unga både inom öppen vård och sluten vård. När vi pratar om våld i nära relation 

där kvinnan/mamman blir slagen kan det bli aktuellt att bereda vård för barnet i familjen 

enligt 2 § i LVU.  

 

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörlig utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas (SFS 2003:406). 

 

Även Socialtjänstlagen 5 kapitlet 11 § är till hjälp för att skydda barn och kvinnor som lever i 

relationer där det utövas våld. Lagen trädde i kraft år 1998 och gav barnen som bevittnat våld 

en brottsofferstatus, det vill säga att barnet inte själv behöver ha blivit slagen för att enligt 

lagen ha rätt till hjälp och stöd. 

 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn, som bevittnat våld eller andra övergrepp 

av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp 

som barnet behöver (SFS 2012:776). 

 

2.5 FREDA riskbedömning 
Socialstyrelsen har utvecklat FREDA riskbedömningsmetoder för att identifiera våld i nära 

relation samt att bedöma om det finns behov av stöd- eller hjälpinsatser. Bedömningen kan 

göras vid akuta lägen direkt på plats eller över telefon för att utreda om det finns ett akut 

skyddsbehov eller vid mötet med klienten. Målgruppen för FREDA är först och främst vuxna 

individer som är våldsutsatta, men vid undantagsfall kan metoden även användas för 

individer som är under 18 år (Socialstyrelsen 2014). 

 

FREDA riskbedömning innehåller tre bedömningsmetoder: 

*FREDA kortfrågor som ska fungera som stöd för vårdinstanser och socialtjänsten för att 

fråga om våld. 
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*FREDA beskrivning som är mer detaljerad, och tar upp även våldets karaktär och 

omfattning, frågorna behandlar både det fysiska och psykiska våldet. 

*FREDA farlighetsbedömning inriktar sig på riskerna för eskalerat och dödligt våld (a.a) 

 

2.6 Trappansamtal 
Trappansamtal är en mall för krissamtal för barn. Barnen ska ha upplevt våld i sin familj och 

det innefattar psykiskt och fysiskt våld. Barnen behöver inte ha varit direkt utsatta för våldet, 

det räcker med att de har upplevt det för att ha rätt till insatsen. Tanken med trappansamtal är 

att barnen ska kunna bearbeta sina upplevelser och uppfatta händelsen och genom det minska 

risken för exempelvis post-traumatisk stressyndrom (PTSD) som ett barn med traumatiska 

upplevelser kan utveckla. Materialet som används under behandlingen är olika temabilder, 

arbetsblad och böcker, beroende på barnets ålder och förståelse. Även skapande genom att 

rita kan användas. Trappansamtal har tre steg: kontak, rekonstruktion och kunskap, under alla 

steg har man 3-8 samtal under ca 30-60 minuter, intervallen mellan samtalen är några dagar. 

Väldigt unga barn har samtal tillsammans med mamman (om det nu är mamman som har 

blivit utsatt för våldet), men äldre barn arbetar med behandlaren självständigt 

(Socialstyrelsen). 

 

3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras forskning som menar att visa de kunskapsluckor som finns kring 

hur myndighetspersonalens kontakt med kvinnor som är utsatta för våld i nära relation ser ut. 

Även forskning kring varför det är få som polisanmäler våldet som de utsätts för och tar sig 

ur och lämnar förhållandet med mannen som utsätter dem för våld. 

 

För att hitta den tidigare forskningen till denna uppsats har litteraturen sökts via Södertörns 

högskolas biblioteks sökmotor SöderScholar, samt Libris den nationella sökmotorn för 

Sveriges bibliotek, universitet och högskolor. De sökord som har använts i olika 

kombinationer har varit kvinnovåld, socialtjänst, våld i nära relationer, mäns våld mot 

kvinnor, violence against women och intimate partner violence. 
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3.1 Myndighetskontakt  
Maria Erikssons beskriver hur familjerättssekreterare ej är konsekventa när det gäller sitt sätt 

att förhålla sig till våld i nära relationer. De kvinnor som antingen framställde sig själva eller 

blev framställda av andra som offer  blev oftare ansedda som om de var mindre kapabla till 

att ta hand om sina barn. Då de blev bedömda att inte kunna sätta sina barn i främsta rummet 

ledde det i sin tur till att de utifrån det bedöms som att de inte ger familjerättssekreteraren det 

den anser vara en korrekt bild av mannen och hans förmågor. Vilket enligt forskningen gör att 

det leder till att de kvinnor som inte blir framställda eller framställer sig som offer anses vara 

bättre lämpade att ta hand om sina barn samt att de ger en mer korrekt bild av mannen. Detta 

är något som påverkar hur planering kring både umgänge och vårdnad för barnen som 

familjerättssekreteraren ska bedöma, faller ut (Eriksson 2003).  Det är viktigt att 

socialtjänstens tolkningar av situationerna för de kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

blir riktiga. De tolkningarna som socialsekreterarna gör är avgörande och väldigt viktiga för 

att dessa kvinnor ska få rätt stöd utefter det behovet som de har (Ekström 2016).  En annan 

studie från USA tydliggör att det finns stora brister när det kommer till socialtjänstens sätt att 

se på samt hantera kvinnor som söker hjälp då de är i ett förhållande där de blir utsatta för 

våld av sin man. Det behövs ändras på hur man bemöter kvinnorna och att socialtjänsten 

behöver se över sina rutiner kring detta, då kvinnorna uppger att de inte vågar söka hjälp då 

de inte litar på att det stödet som de kan få kommer kunna vara tillräckligt eller bra nog för att 

garantera deras säkerhet. Med välutbildade socialsekreterare ökar möjligheterna till att 

kvinnorna lyckas ta sig ifrån männen och även det att kvinnorna får den hjälpen de behöver 

för att kunna leva självständiga liv utan att behöva vara beroende av vare sig mannen eller 

myndigheterna (Fugate et al 2005). Det visar även att det brister när det kommer till att 

erbjuda olika former av stöd som kvinnan är i behov av. Om inte det specifika stödet redan 

finns i kommunen, så får inte kvinnan tillgång till det trots att behovet finns. Det visar att det 

är väldigt stora skillnader på hur olika kommuner har lagt upp vilket stöd och hjälp de 

erbjuder för kvinnorna. Det är ett av de större problem som man finner i när man tittar på 

forskningen, att det saknas en gemensam syn i och mellan kommuner om vilken form av stöd 

och hjälp som kvinnorna ska få och behöver (Ekström 2016). 
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I en studie från England av Westmarland & Kelly från 2012 framkommer det att det oftast är 

kvinnorna som hamnar i fokus och granskas av myndigheterna i stället för de våldsamma 

männen. Det är kvinnorna som blir de som utreds av socialtjänsten och ifrågasätts om de är 

kapabla till att ta hand om sina barn. De menar i studien att det största fokuset läggs på fel 

ställe och på fel sätt. Det finns stora problem med vart insatserna läggs i och med att 

socialtjänsten blir inblandad, efter att polisen tagit kontakt då det har upptäkt att det 

förekommer våld. Socialtjänsten säger att de har svårt att se hur våldsam mannen är och att 

det är svårt att utreda vilket är den bidragande orsaken till att fokuset hamnar på kvinnornas 

förmåga att ta hand om sina barn. Männen anses även som mindre våldsamma enligt 

socialtjänstens då de är iklädda sin roll som fäder. Faderskapsrollen gör att det verkar 

stabilare och mer sansade (Westmarland & Kelly 2012). 

 

3.2 Att lämna/anmäla  
Maria Scheffer Lindgren visar i sin studie hur våldets normaliseringsprocess ses som en del 

av orsaken till att kvinnorna inte lämnar männen som slår dem. Man menar även att en 

avgörande orsak är det stödet och den responsen som släkt, vänner men även myndigheter ger 

kvinnan. Om kvinnan känner att hon tas på allvar och får det stöd hon känner hon är i behov 

av vågar hon oftare till slut ta steget ut ur förhållandet, och sedemera polisanmäla (Lindgren 

2009). I Westmarland och Kellys studie menar man att det faktum att det är så få kvinnor som 

anmäler beror på att den myndighetshjälpen som kvinnorna kan få och det straffet som 

mannen i sin tur får inte är tillräckligt. Det hjälper inte kvinnorna där i deras situationer. Det 

visade sig även att kvinnorna i många fall ringde polisen för att få hjälp att avstyra en 

pågående situation. När det sedan kom till att anmäla den aktuella händelsen så avstår de allra 

flesta kvinnorna då det är så små rättsliga påföljder för männen. Kvinnorna anser att de 

riskerar mer och utsätter sig själva och eventuella barn betydligt mycket mer om de anmäler 

(Westmarland & Kelly 2012). För att kunna få till den tilliten och tryggheten för att våga 

anmäla, är det något som behövs byggas upp. Det krävs oftast att det sker under en längre tid. 

Den psykisk stress som lätt kan uppkomma hos den våldsutsatta kvinnan vid en anmälan eller 

i en rättsprocess, kan vara en konsekvens av negativ respons från kvinnans umgängeskrets 

men kan även bottna i negativ respons och ett dåligt bemötande från myndigheter och polisen 
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(Lindgren 2009).  Att ta steget till att söka hjälp att komma ur förhållandet visar sig i samtliga 

studier vara något som är väldigt svårt och det krävs rejält med stöd och hjälp för att både 

våga och lyckas. Fugate et als (2005) menar att det finns många hinder när man är i processen 

att ta sig ut ur ett förhållande där våld förekommer. I studien har man undersökt 500 kvinnors 

erfarenheter av  att söka hjälp när man levt i ett förhållande med våld i nära relation. De 

kvinnorna som är med i forskningen har ej lämnat och tagit sig ur förhållandet med mannen. 

Det vanligaste sättet som kvinnorna har sökt hjälp på var via deras egna skyddsnät genom att 

de pratat med en vän. Det framkommer även att de kvinnorna som inte har sökt hjälp fast de 

borde, inte har gjort det på grund av att de inte ansåg att den hjälpen inte skulle vara 

tillräcklig för dem. De fallen där kvinnorna har sagt att de inte har pratat med en vän så 

handlar det om att männen har lyckats få kvinnan att inte ha någon kontakt med vännerna. 

Han har avskiljt henne från sina sina vänner. Skamkänslor är ytterligare än väldigt stark 

anledning till att kvinnorna inte sökt hjälp (Fugate et al 2005).  

 

3.3 Diskussion om tidigare forskning 
Studien har fokus på kvinnorna som levt med våld i nära relationer och vilka bakomliggande 

faktorer eller orsaker det är som gör att det är så få kvinnor som anmäler våldet som de utsatts 

för. Den tidigare forskningen visar först på hur myndighetskontakter framställs och hur det 

behövs mer utbildning till socialsekreterare och hur viktiga de tolkningarna som 

socialsekreterarna gör av både situationen och kvinnorna är. Det finns forskning som visar på 

hur viktigt bemötandet av kvinnorna är och även den tryggheten som kvinnorna har omkring 

sig. Men den forskningen är inte omfattande och att det saknas forskning på hur speciella 

kvinnofridsteam jobbar med kvinnorna.  

 

Vi känner att det finns brister i den forskning som vi har hittat och känner även att vi kan 

bidra med något nytt som vi kan se skulle kunna ha en påverkan på huruvida kvinnorna gör 

en anmälan eller ej. Detta är de områden som vi har uppmärksammat att forskning saknas 

eller är bristfällig inom. Vilken myndighet som kvinnorna först kontaktade och hur de då blev 

bemötta. Hur socialsekreterare som jobbar i kvinnofridsteam jobbar med dessa kvinnor och 

hur de hjälper kvinnorna att komma ifrån männen. Dessa områden behövs det forskas mer på, 

huruvida det är avgörande att kvinnorna vänder sig exempelvis till polisen först och då bara 

15 



  

 

för att avvärja en pågående situation, skulle man kunna ha en snabbare kontakt med 

socialtjänsten och ett kvinnofridsteam som i ett tidigare skede kan komma i kontakt med 

kvinnan för att kunna avgöra vilken hjälp hon är i behov av.  

 

Den andra delen av den tidigare forskningen i detta kapitel får oss att bli medvetna om hur 

svårt det är att ta sig ut ur förhållandena, vilket är en viktigt förståelse för vår analys av 

empirin. Det är mycket som vi kan känna igen från forskningen, som vi också får höra i våra 

intervjuer som är gjorda i och med denna studie. Den här tidigare forskningen hjälper oss att 

förstå varför kvinnorna stannar kvar hos männen och att det i många fall handlar om att de 

anser sig utsätta sig för större fara om de lämnar mannen än om de stannar kvar. Här ser man 

tydligt behovet av att det behövs forskas mer. Hur och vilken hjälp är det kvinnorna behöver 

för att det ska känna sig trygga, kan man förbättra rutinerna kring processen att komma till 

skyddat boende? Kan man genom att ändra på hur man förklarar för kvinnorna hur processen 

går till få fler att känna sig trygga med att lämna mannen? Kan det handla om att det brister i 

bemötandet och att det krävs att det är de som är utbildade på att bemöta och fånga upp dessa 

kvinnor, faktiskt är de som tar det första mötet i större utsträckning? Det finns många olika 

frågor som det skulle behövas forskas på.  

 

När man ser till Westmarland & Kellys forskning så har vi svårt att se att man av 

myndighetspersonal i dagens Sverige skulle göra samma typer av paralleller som är gjorda av 

socialsekreterarna i den studien. Att man enbart utefter att mannen anses vara tillfreds med 

och stabil i sin papparoll räknade honom som någon som man skulle ha svårt att se som 

våldsutövare.  

 

 4 Teorier 

4.1 Val av teori 
Denna studie kommer använda sig av systemteoretisk perspektiv som teoriram och mer 

konkret Talcott Parsons handlingsteori som vi förklarar med hjälp av författarna Görel Freds 

och Kicki Olssons tolkning. Systemteori är egentligen en samling teorier som exempelvis 
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handlingsteori, kommunikationsteori, informationsteori för att nämna några, som har sin 

grund inom fysik, biologi och zoologi och det är en teori som är i ständig förändring liksom 

det samhälle vi lever i. Systemteorier är narrativa eller berättande teorier som handlar om hur 

olika delar i ett system är relaterade till varandra och genom interaktion med varandra skapar 

en helhet (Fred & Olsson 2002, s. 26- 28). Görel Fred och Kicki Olsson tolkar Parsons 

handlingsteori och hans fyra komponenter som varje individs handling har i sin bok 

"Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv" genom fyra grundsystem som är 

sammanlänkade till viss del och till viss del separerade, men eftersom alla grundsystem 

påverkar varandra är de lika viktiga (Fred & Olsson 2002, s. 29).  

 

Begreppet skamkompassen myntades av amerikanske psykiatern Donald Nathanson och är 

högst relevant och kommer i denna studie användas för att analysera empirin och på detta sätt 

besvara även studiens frågeställningar. För att förstå skamkompassen och dess riktningar 

måste vi dock även ha en förförståelse om emotionssociologiskt perspektiv enligt Erving 

Goffman och Thomas J Scheff. Enligt Erving Goffman är skammen vår moraliska kompass, 

vid positiv bekräftelse utvecklas vi till positiva och starka individer och tvärtom. Skammen är 

resultat av ens känslor och interaktioner och blir extra tydlig när vi ser oss själva i en negativ 

position i andras ögon (Scheff & Starrin 2013, s. 186–190).  

 

I denna studie har vi intervjuat myndighetspersoner som arbetar i Stockholms stads olika 

stadsdelsförvaltningars kvinnofridsteam och kvinnor som har levt i en relation där de har 

utsatts för både fysisk och psykisk våld. Handlingsteorin som förförståelse och Görel Freds 

och Kicki Olssons tolkning av den, samt teorin om skam och Donald Nathansons 

skamkompass har vi bedömt användbara för att analysera både kvinnornas och 

myndighetspersonernas intervjuer.  

 

Kvinnorna och myndigheterna interagerar med varandra men har samtidigt inverkan på 

varandra på olika sätt, de arbetar även mot samma mål, men är båda styrda av situationen och 

de krav de ställs mot. Vi har varit intresserade av att se huruvida myndighetspersoners 

bemötande påverkar kvinnors beslut att göra en anmälan eller ej samt hur mycket och vilket 

stöd kvinnorna får. Detta är frågor som är sammanflätade men som samtidigt har olika 

perspektiv. Kvinnan är sammanlänkad med sin omgivning, sitt arbete, vänner, släkt, hon är en 
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enligt samhällsnormer en vuxen självständig kvinna som har egen vilja. Vid våld i nära 

relation förlorar hon plötsligt sin självständighet och den egna viljan i samhällets ögon, hon 

har förlorat sitt aktörskap. Hon måste flytta, börja om, bryta med sin omgivning, om hon vill 

ha hjälp från samhällets sida. Genom förlorad självständighet blir hela situationen dubbelt så 

skamfull. Offentliga myndigheter som socialtjänsten, polisen, vården tar över aktörskapet och 

arbetar mot mål de tror är bäst för kvinnan samt utifrån möjligheter och krav de har i sin tur 

på sig från sin organisation. Det vill säga att i en vanlig situation är en kvinna en aktör som 

utför handlingen mellan sig och någon annan, hon bestämmer över sitt liv, över sina beslut 

och hur hon vill komma till mål, men vid våld i nära relation blir myndigheten en aktör åt 

kvinnan. Myndigheten ställer krav utifrån sina regelverk och normer, men förstår inte 

myndigheten kvinnans behov och önskemål eller kan de inte anpassa sig efter kvinnans egna 

önskemål och behov har vi skapat ett stort samhällsproblem. Kvinnan anmäler inte våldet för 

hon tycker att hon inte får den hjälpen hon behöver, hon förminskar våldet hon har varit med 

om och drar sig undan även för sin närmaste omgivning för att undvika känna skammen. 

Våldet i relationen fortsätter och våldet fortsätter även påverka indirekt hela kvinnans 

omgivning; hennes arbete, relationer till sina närmaste mm. Här ser vi alltså tydligt ett 

exempel på hur skammen och handlingsteorin är sammanflätade och passar som 

analysverktyg i denna studie.  

 

 

4.2 Handlingsteorin 
Den amerikanska sociologen Talcott Parson ville skapa ett enhetligt ramverk för sociologin 

och samhällsvetenskaperna genom att försöka definiera "det sociala" som forskningsområde 

och i och med det göra samhället till objekt för vetenskapliga studier. Detta var enligt Parson 

av vikt just för att sociologin sågs som någonting som var fullt av positivismens och 

idealismens inverkningar. Inom positivismen ses individen determinerad av yttre faktorer, det 

vill säga individen är strukturorienterad. Däremot inom idealismen ses individen som aktör 

orienterad och styrd med ens tankar och handlingar. Krocken mellan idealismen och 

positivismen eller problemet aktör och struktur måste enligt Parson lösas för att kunna 

studera samhället som ett objekt (Aakvaag 2011, s. 44–45). Han definierar struktur som 

samhällets kultur och institutioner och aktör som handlande individ med sitt beteende och 
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personlighet. Parson vill alltså se hur individen som han även kallar för aktören är förenad 

med kultur och institutioner, det vill säga med strukturen (Aakvaag 2011, s. 48). Han 

utformade handlingsteorin där enligt honom har varje handling fyra komponenter: 

· en aktör, som är den som utför handlingen, 

· ett mål, som är det tänkta framtida tillstånd som handlingen ska ge upphov till, 

· en situation i vilken handlingen försiggår och där den får sin mening, 

· normer som reglerar valet av mål och medel i en given situation för en given aktör. 

(Psykologilexikon) 

 

Görel Fred och Kicki Olsson har tolkat Parsons handlingsteori och kallar de fyra 

komponenter som varje handling har för fyra grundsystem. Dessa grundsystem enligt Fred 

och Olsson är familj, vänner, släkt och arbete. Man kan se dessa delar som cirklar som har en 

beröringspunkt med varandra, men de är även fristående. Naturligtvis kan det finnas fler eller 

färre delar, men dessa fyra ses som grundpelare för en individs liv. För att förstå våldets del i 

en grundsystem kan vi ta exempelvis en fiktiv kvinna som lever i ett förhållande där det 

förekommer våld. Hennes arbetsliv blir direkt påverkad av hennes familjesituation. Hon 

behöver inte berätta om sin situation bokstavligen, för det kommer ändå synas och påverka 

hennes arbetssituation (arbets cirkel). Kvinnan kommer inte kunna prestera för att hon är 

orolig eller har hög frånvaro på grund av skador som orsakats av mannens våld. Situationen 

hemma påverkar även vän- och släktcirkeln. Kvinnan undviker (eller förbjuds) att träffa 

vänner och släkt kanske för att inte bli dömd eller offer förklarad och känner sig därför 

utanför, ensam och genom det också mer utsatt. Kvinnan blir alltså utsatt och bestämmer sig 

att göra en polisanmälan eller kontaktar socialtjänstens kvinnofridsteam. Polisen eller 

kvinnofridsteamet blir härmed en ny del i kvinnans grundsystem bredvid redan de befintliga 

delar. Vi har valt att kalla detta “offentliga myndigheter”. Här måste det poängteras att under 

olika skeden i livet kan olika delar bli lite mer dominerande i ens liv. Inom ekonomiskt 

bistånd blir pengarna styrande och myndigheten blandar sig inte med de andra delar förutom 

arbets del. (Fred & Olsson 2002, s. 30-31 ). Om vi tänker på våld i nära relation blir den delen 

som vi kallade offentliga myndigheter vid en anmälan styrande i kvinnans liv.  Offentliga 

myndigheter påbörjar en kartläggning om delarna i kvinnans grundsystem för att förstå 

hennes behov av stöd- och hjälpinsatser. Då menar vi insatser från både samhället och från 

kvinnans olika delar runt henne. Det kan vara praktiska saker som vem som kan passa barnen 
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vid kvinnans läkarbesök eller om det finns något ställe kvinnan kan åka till i akuta lägen som 

förövaren inte känner till. Problemet som kan uppstå här är om det inte finns sådana 

etablerade delar i kvinnans liv och man blir tvungen att flytta till ett skyddat boende. Kanske 

på grund av flerårig avskärmning från vänner och familj eller önskan från kvinnans sida att 

inte blanda in någon. Då interagerar bara delar offentliga myndigheter och kvinnan och 

offentliga myndigheters utmaning är att få kvinnan hel och självständig och detta under en 

sex månadersperiod ungefär. Så offentliga myndighetens utmaning är att få kvinnan 

självständig genom att med kvinnans hjälp försöka återskapa eller nyskapa alla delar i hennes 

grundsystem som hon har tappat under tiden hon har varit isolerad. 

 

 

  (Hämtad från Fred & Olsson 2002, s.29 och bearbetad bild av Berglund & Majas) 

 

Men hur ska den offentliga myndigheten få kvinnan att bli självständig? För att interagera 

med varandra måste vi kommunicera och det är nyckelordet även här. Ordet kommunikation 

kommer från latin och betyder att bygga och att göra tillsammans (Fred & Olsson 2002, s. 

46). Det vill säga att det inte går att få någon bli självständig genom att tvinga en individ att 

göra saker som den inte vill, men det går om man gör det tillsammans, när man 

kommunicerar och tar reda på var behovet finns och vad finns det för hjälp och stöd att få. 
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När man pratar om våld i nära relation är det från de offentliga myndigheternas sida 

betydelsefullt att få kvinnan att förstå riskerna med att stanna kvar i relationen där det utövas 

våld samt att få henne att se de långsiktiga fördelarna att lämna relationen. Trots att det 

kortsiktigt kan betyda att hon tas ut ur ett sammanhang, måste sjukskriva sig och placeras på 

ett skyddat boende. För kvinnans del är det däremot viktigt att få offentliga myndigheter att 

förstå hennes situation, om hon är redo eller inte att gå hela vägen, att inte bli tvingad att ta 

beslut som hon egentligen inte vill, och inte döma henne vilken beslut hon än tar, alltså 

dialog. 

 

4.3 Teorin om skam och skamkompassen 
Amerikanska sociologen Erving Goffman har forskat mycket om människors känslomässiga 

samspel och han talar mycket om hur vi människor är känslomässigt knutna till varandra, att 

vi är beroende av att se oss i varandras spegelbild och uppfattar vi den spegelbilden negativt 

känner vi skam, trots att vi egentligen inte vet vad den andra tänker. Enligt Goffman är alla 

våra känslor en resultat av våra sociala relationer (Engdahl & Larsson 2011, s. 119).  

Thomas Scheff, också en amerikansk sociolog, utvecklade teorin vidare och bevisar att våra 

känslouttryck är knutna till våra sociala relationer och därför är det möjligt att definiera dessa 

relationer med hjälp av våra känslouttryck. Han nämner trygga eller solidariska relationer och 

ställer dem mot isolerade och uppslukande. Trygga eller solidariska relationer är styrkan som 

håller ihop samhället. Det vill säga alla är lika värda även om man har olika åsikter.  

Isolerade relationer definierar Scheff som relationer där det saknas kommunikation, man vet 

inte vad som förväntas av en och dessutom är risken för ökad isolering stor när man blir 

avvisad när en söker stöd eller hjälp. Den sista, uppslukande relationer kan leda till att ens 

egna känslor och behov läggs åt sidan och den andres sätt styr relationen. Relationen saknar 

jämställdheten och respekten mot varandra. Den relationstypen är farlig för att om relationen 

är etablerad är det svårt att ta sig ur den (Engdahl & Larsson 2011, s. 119-121). 

 

För att förstå skammens betydelse och dess mekanismen  använder vi den amerikanske 

psykiatern Donald Nathansons “skammens kompass”. Nathansons skamkompass tillsammans 

med Goffmans och Scheffs forskning om människors känslomässiga samspel och hur våra 

känslouttryck är knutna till våra sociala relationer är en analysredskap i denna studie. Som 
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förhoppningsvis ger oss en bättre förståelse varför kvinnor inte vill anmäla övergrepp de 

utsatts för och fortsätter att leva i dessa förhållanden, men även för att förstå varför kvinnor 

ibland väljer bort hjälpen och stödet de blir erbjudna, exempelvis skyddade boenden. 

Kompassen har fyra riktningar och dessa är tillbakadragande, attack mot självet, 

undandragande och attack mot andra (Scheff & Starrin 2013, s. 193-194). 

 

 

(Nathanson 1992) 

 

“Tillbakadragande” riktning betyder att individen avstår eller undviker kontakten med andra 

människor. Är kontakten med andra människor oundviklig vänder individen oftast bort 

ansiktet eller sänker blicken när hen tilltalas. Alltså undviker kvinnan avsiktligt kontakten 

med andra människor på grund av rädsla och oro eftersom hon är medveten att kontakten kan 
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vara orsaken till våldet som utövas mot henne. I “attack mot självet” riktar individen all skuld 

mot sig själv. Hen är oftast nedbruten både psykiskt och fysiskt till den graden att man känner 

självförakt mot sig själv. Självföraktet stärker känslan att man duger inte till och att man är 

isolerad som i sin tur gör det omöjligt för hen att ha en sund känslomässig samspel med sin 

omgivning som Goffman beskriver som grund för mänskliga relationer. Om vi applicerar 

attack mot självet riktningen på en våldsutsatt kvinna ser vi en individ som oftast är den 

“duktiga flickan” hon har väldigt höga krav på sig själv och allt hon gör, samt nästan extrem 

respekt mot sin omgivning, hon gör alltid det lilla extra och är alltid till lags. Detta kan 

förklaras med att hon på detta vis ändå känner lite samhörighet och anknytning till sin 

omgivning. Är man lagt åt det “undandragande” riktningen har man oftast en enorm 

kontrollbehov, hen utsätter sig inte i situationer som kan framkalla skam. Alkohol och droger 

blir ett sätt att undvika skam genom att glömma och leva i förnekelse. Sista riktningen på 

Nathansons skamkompassen heter “attack mot andra” där individen vänder sin skam fysiskt 

och psykiskt mot sin omgivning, oftast mot de som anses vara mer underlägsna än hen själv 

(Scheff & Starrin 2013, s. 189-194).  

5 Metod 

I detta kapitel presenteras metoden som är använd för att besvara de frågeställningarna och 

det syftet som studien har. Tillvägagångssättet, urvalet, förförståelsen och de etiska 

betänkligheterna går vi igenom. Vi avslutar med att gå igenom trovärdigheten och 

tillförlitligheten i studien. 

 

5.1 Val av metod  
Då syftet med studien är att få en större förståelse för vilka bakgrundsfaktorer det är som 

påverkar kvinnorna att inte anmäla det våld som de utsatts för så valde vi att göra en 

kvalitativ studie. Då den kvalitativa metoden är den som lämpar sig bäst för att få svar på 

studiens frågeställningar genom intervjupersonernas egna upplevelser av hur det är att leva 

med våldet och även att ta sig ifrån det genom att anmäla (Trost 2014, s.31). Intervjufrågorna 

som vi ställde var öppna och intervjuerna var semistrukturerade, genom att vi valde att ha 

frågorna så, ville vi komma åt så beskrivande och utförliga svar som det bara gick (Trost 
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2014, s.42).  Även fast det är två olika intervjugrupper vi har använt oss av. Så handlar det om 

att dessa två grupper, de tidigare utsatta kvinnorna samt socialsekreterarna kompletterar 

varandra och ger oss en heltäckande bild av problemet utifrån deras perspektiv.  

 

 

5.2 Urvalet 
Eftersom studiens valda metod är en kvalitativ metod med intervjuer så kontaktade vi olika 

stadsdelars kvinnofridsteam för att få tag på den ena delen av de informanter som vi behövde. 

Denna del består av socialsekreterare som huvudsakligen arbetar med ärenden som innefattar 

våld i nära relation. Den andra delen informanter är kvinnor som har levt i en våldsam 

relation, men som idag har lämnat relationen, känner sig ”fria” och har gått vidare med sina 

liv. Kvinnorna behövde också ha varit i kontakt med myndigheter som jobbar med våld i nära 

relationer. Vi fick tag på kvinnorna genom att vi tidigare har skrivit om våld i nära relation 

och då kom i kontakt med dem. Kvinnorna som intervjuades är samtliga mellan 35–50 år och 

lever i dag utan kontakt med de männen som våldförde sig på dem.  

 

5.3 Tillvägagångssätt  
I denna studie består informanterna av fyra kvinnor som har levt med män som utsatt dem för 

våld samt fyra myndighetspersoner som arbetar med kvinnor som levt eller fortfarande lever 

med våld i nära relationer. Mer specifikt fyra socialsekreterare som arbetar med 

myndighetsutövning på kvinnofridsteam vid olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm. 

Samtliga intervjuer tog runt 45 minuter att genomföras och gjordes under samma vecka. Det 

var kvinnorna själva som valde platserna för intervjuerna. Intervjuerna gjordes både på cafèer 

i kvinnornas hem samt på socialsekreterarnas kontor.  

 

5.3.1 Analysmetoden  

Analysmetoden som är använd i denna studie har gått till så att det insamlade materialet efter 

transkribering har tolkats och analyserats på ett sätt som man kan likna vid 

meningskoncentrering (Kvale 2014) Vi började med att transkribera de inspelade 

intervjuerna, därefter så har vi kortat ner dem till kortare meningar, för att på det sättet lättare 
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kunna plocka ut det som är av intresse i studien. Själva processen med meningskoncentrering 

gör man i fem steg. I det första steget så lyssnade vi igenom inspelningarna samt att vi läste 

igenom alla de transkriberade texterna för att få en samlad bild över vårt empiriska material. 

Sen när vi hade fått en mer övergripande helhetsbild så började vi att tematisera vårt material. 

Tematisering gjordes först genom att vi bestämde att använda olika meningsenheter utifrån 

texterna. De teman som vi använde oss av för kvinnorna är enligt följande; början, anmälan 

och stödet. Tematiseringen som vi använde för materialet när det kommer till intervjuerna av 

socialsekreterarna blev några fler och är enligt följande; ärenden, processen från att vara en 

orosanmälan till att bli ett ärende, hur man arbetar med kvinnan, skyddsboende, det som får 

kvinnor att anmäla och vad socialsekreterarna ser som ett problem (Kvale 2014).  

 

Vi tänkte på att tillvarata informanternas perspektiv och synvinklar i fokus när vi tolkade 

materialet, för att på så sätt inte få in våra egna åsikter och riskera att de påverkar materialet 

(Kvale 2014). I det fjärde steget ställde vi frågor till materialet utifrån det vi ansåg vara 

intressant för att kunna få svar på studiens forskningsfrågor. Det sista avslutande steget i 

analysmetoden gick ut på att vi såg över vad själva innebörden i intervju texternas innehåll 

var, för att få fram vad den huvudsakliga meningen med intervjuades berättelser (Kvale 

2014).  

 

Kodningen som vi har gjort har gått till enligt följande. Allt vårt empiriska material har vi 

kodat in i stora övergripande teman till att börja med. Då har vi exempelvis kodat in alla de 

meningarna som berört hur kvinnans stöd från socialtjänsten har sett ut, till en egen grupp. 

Till den gruppen har meningar som “ Från socialtjänsten så fick jag hjälp att söka skydd” och 

“den enda typen av hjälp som jag har fått har varit i form av hot om att de ska ta mina barn 

ifrån mig”. Vi har sedan sållat ut vad som har varit av betydelse för studien och det som vi 

inte ansåg oss behöva.  

 

5.4 Förförståelse 
Vår förförståelse i ämnet våld i nära relationer kommer främst från den utbildningen till 

socionomer som vi nu läser till. Under utbildningen kom våran A-uppsats att handla om våld 

i nära relationer. Vi har även båda med oss förförståelse från våra jobb där vi är kollegor, och 
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jobbar som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Vi får även ta del av det som rör 

kvinnofridsteamet, då de i den stadsdel där vi jobbar ligger under ekonomiskt bistånd och 

sitter i samma lokaler. Vi är medveten om att vår förförståelse kommer att färga 

denna uppsats och hur vi väljer att angripa både intervjufrågor samt hur vi formulerar syftet 

och frågeställningarna. När det kommer till kvalitativa studier är det väldigt viktigt att man 

tydliggör vilken förförståelse man har och är medveten om att förförståelsen lätt kan påverka 

både intervjuerna och själva analysdelen (Creswell 2007, s. 14-24). 

 

5.5 Etiska betänkligheter 
Vetenskapsrådet tar i sitt dokument om forskningsetiska principer upp de fyra grundläggande 

huvudkraven på forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet. De fyra 

kraven är framställda för att skydda de som är med och deltar i en forskningsstudie 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär i denna studie att vi  noga har informera 

dem som är med och blir intervjuade, vad som deras roll och medverkan i denna studie 

innebär. De är även informerade om att de är frivilligt att ställa upp på intervjuerna och att de 

även är möjligt för dem att dra sig ur när de själva vill, om de inte längre vill delta och vara 

med och medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.7). I denna studie så har vi när det 

kommer till samtyckeskravet låtit våra informanter skriva under en samtyckesblankett där de 

lämnar sitt samtycke att medverka. Då inga av våra deltagaren är under 15 år utan samtliga 

informanter är vuxna kvinnor, så har vi inte behövt hämta in något samtycke från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s.9). När det kommer till konfidentialitetskravet som 

innebär att vi ska hantera allt det material som vi får in varsamt samt samt att det ska vara 

omöjligt för någon som läser studien att kunna lista ut och identifiera eller förstå vilka 

kvinnorna som deltagit i våra intervjuerna till studien. Vi har fingerat allas namn samt inte 

tagit upp situationer och andra utmärkande detaljer utan att vi har ändrat på något så att det 

ska vara orimligt att någon ska kunna härleda någon av kvinnorna till en specifik plats eller 

händelse för att på det sättet kunna räkna ut vilka våra informanter är (Vetenskapsrådet 2002, 

s.12). Då det kommer till nyttjandekravet vilket ämnar till att säkerställa att vi inte använder 

det som vi kommit fram till i studien till något annat än det som vi har uppgett att vi menat 

göra i denna studie (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 
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5.6  Trovärdighet och tillförlitlighet 
Validiteten i en studie är menad för att visa på huruvida man mätte de som man från början 

avsåg sig att mäta. Där kan man även se huruvida den metoden man använt sig av i studien 

samt om datainsamlingen har varit korrekt. Om man påvisar att en studie har en hög validitet 

så avser det att påvisa att hela processen i studien har en hög tillförlitlighet  (Sohlberg & 

Sohlberg 2013, s. 133). Reliabiliteten handlar om att påvisa huruvida studien är pålitlig, det 

vill säga om man kan genomföra studien igen på exakt samma sätt och att man skulle få fram 

samma resultat. Om forskaren visar på att den har en stor kunskap om forskningsämnet och 

även är neutral till studien är även det något som ger studien en hög reliabilitet. 

Generaliserbarhet menar till att visa om man kan använda studiens resultatet i en större 

kontext eller om det representerar populationen i stor utsträckning. Om man talar om att ett 

resultat med en hög generaliserbarhet så menar man på att resultatet av studien kan appliceras 

på flera än de som deltagit i den. Medans man vid en låg generaliserbarhet endast kan 

applicera studieresultatet på enbart några få. Detta begrepp brukar inte användas vid en 

kvalitativ studie utan det passar snarare till en kvantitativ studie där man anger resultat i 

siffror, som man på ett enkelt sätt kan skatta tillförlitligheten på med hjälp av, för att då kunna 

jämföra resultat på studien (Fejes & Thornberg 2015, s. 272-274). 

 

När det kommer till kvalitativa studier så är det tillförlitlighet och trovärdig samt transparens 

som är de begreppen som man bör använda sig av. Då man inte kan mäta människors 

upplevelser av händelser eller hur de ser på saker och ting. Tillförlitlighet är exempelvis ett 

bättre och mer passande begrepp än reliabilitet eftersom det är omöjligt att göra två 

kvalitativa studier exakt lika, med samma villkor (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 133). Något 

som är viktigt när det kommer till kvalitativ forskning är transparens, att studien består av en 

tydlig öppenhet så läsaren lätt ska kunna se vilka resultaten för studien är. Det ska även vara 

lätta att se vilka tolknings instrument och metoder som är använda i studien. Man ska utan 

svårigheter kunna följa alla de steg som tas i studien. Läsaren ska även klart och tydligt kunna 

se "...hur forskaren förhåller sig till tidigare forskning". (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 20).  

 

När det kommer till trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie så var vi väl medvetna 

om att våld i nära relation är ett känsligt ämne att prata om. Många av de som har blivit 
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utsatta för våld i nära relation kommer kanske aldrig att kunna prata öppet om det. Våra 

informanter har samtliga kommit vidare i livet och bearbetat det de har vart med om och kan 

nu prata öppet om det som de har varit med om. Vi är även medvetna om att det är länge 

sedan kvinnorna som vi intervjuade var i den aktuella situationen och att det kan ha skett 

förändringar sedan dess. När vi valde att intervjua dessa kvinnor så tänkte vi först och främst 

på att de har gått vidare och att risken att kvinnorna skulle återuppleva både rädsla och sorg 

som skulle kunna påverkat både dem, oss och svaren på våra intervjuer är mindre. När man 

talar om tillförlitligheten i vår studie kan man se att vi i studien har en hög sådan. Detta på 

grund utav att de som vi intervjuade kan mycket om det som vår studie handlar om, både 

socialsekreterarna och de tidigare våldsutsatta kvinnorna kan man se som experter i ämnet 

(Creswell 2007, s. 62, 124– 130).  

6 Resultat & Analys 

För att kunna analysera resultatet från intervjuerna har vi efter upprepade läsning tematiserat 

den empirin vi hade och efter det har vi kategoriserat den. Eftersom vi har intervjuat både 

kvinnor och socialsekreterare blir dessa två huvudrubriker som har underkategorier. 

Kategorierna för kvinnor är; början, anmälan och stödet, hit har vi även lagt in kvinnornas 

grundsystem delar såsom vänner, familj och arbete, detta för att se helheten i kvinnornas 

grundsystem och hur dessa blev påverkade av våldet. Kategorierna för socialsekreterarna blev 

några fler och är följande; ärenden, processen från att vara en orosanmälan till att bli ett 

ärende, hur man arbetar med kvinnan, skyddsboende, det som får kvinnor att anmäla och vad 

socialsekreterarna ser som ett problem.  Även fast det är två olika intervjugrupper vi använder 

oss av så handlar det om att de två intervjuade grupperna kompletterar varandra och ger en 

heltäckande bild av problemen som uppstår vid våld i nära relation. 

 

6.1 Kvinnorna 

6.1.1 Början 

Det framgår från intervjuerna att tre av fyra kvinnor hade bott eller känt sina partners i 

genomsnitt 3-4 år och en av kvinnorna bara några månader. De tre första kvinnorna fick även 
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en ursäkt efter första incidenten, medan den fjärde inte fick någon ursäkt efter första 

incidenten. Samtliga kvinnor berättade att de var förvirrade och rädda efter den första 

incidenten och att de klandrade sig själva för att ha provocerat fram våldet. Alla nämnde även 

att de nog var psykiskt nedtryckta redan då. På frågan om varför de inte lämnade förhållandet 

direkt så svarade samtliga liknande, att de var nedbrutna psykiskt och att de trodde att det 

aldrig skulle hända igen eftersom det var så oväntat. Alla kvinnornas liv blev rejält 

påverkade, de hade blivit avskärmade från familj, vänner och det sociala livet utanför 

hemmet. De vågade inte längre ha ett socialt liv och höll sig ifrån det.  

 

Jag följde aldrig med på något längre, men jag kände hur gärna jag ville. Hemma vågade jag 

inte fråga eller ens nämna en AW eller salsa kväll med tjejerna. Under åren vi var ihop var jag 

på en julfest (Anna).  

 

När det kommer till kvinnornas arbete så beskriver samtliga kvinnorna att det var en stor 

problematik kring att ha en hög närvaro på arbetet. En av kvinnorna berättar om hur hon ofta 

sjukanmälde sig för att slippa riskera att de på jobbet skulle se hennes skador. Kvinnorna 

beskrev alla liknande problem med sjukskrivningar och rädslan av att bli påkomna med 

synliga skador.  

 

Förhållandet påverkade allt, jag förlorade alla mina vänner och jag var ofta hemma från 

jobbet, för han hade brutit mina revben, eller armen, eller så hade jag blåmärken som syntes 

(Elsa). 

 

Mönstret i kvinnornas berättelser kring hur allting började talar ett tydlig språk om hur 

våldets mekanismer fungerar. I det grundsystem som Fred och Olsson har bearbetat efter 

Parsons handlingsteori nämns fyra delar som är viktiga i alla individers liv. Familj, vänner, 

släkt och arbete, alla dessa delar ska fungera för att individens liv ska vara i balans (Fred & 

Olsson 2002, s. 29).  

 

Med utgång i tankar kring grundsystem är familjedelen ur balans i dessa kvinnors liv och det 

påverkar direkt kvinnornas andra delar som vänner, släkt och arbete. Alla kvinnor anklagade 

sig själva att de provocerade fram första incidenten, men idag när de har distans till händelsen 
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säger alla att det var ju inte deras fel, men de kände så eftersom de redan vid första incidenten 

var så pass psykiskt nedtryckta och avskärmade från sina vänner och släkt att de såg det som 

deras fel. Om vi ser på den första incidenten med skamkompassen som Nathanson utformat 

ser vi våra informanter i den tillbakadragande riktningen, det vill säga på grund av 

avskärmningen från sina vänner och släkt vågade ingen berätta om händelsen eftersom 

kvinnorna skämdes över att ha hamnat i den situationen, istället isolerade kvinnor sig 

självmant ännu mera från sin omgivning.  

 

Hade inget liv utanför hemmet, allt kretsade kring honom och barnen och jobbet fick jag lov 

att säga upp mig (Anna). 

 

Tidsspannet för hur länge de hade varit tillsammans med sina partners som kvinnorna nämner 

var mellan 3-4 år innan första fysiska incidenten kom, men som vi har nämnt tidigare  är 

våldet i nära relation väldigt komplex, oftast byggs det fysiska våldet upp under en lång tid 

med psykiskt våld och social utsatthet. Detta är fallet även för våra informanter, även om den 

första fysiska händelsen hände först efter 3-4 år berättade alla kvinnor att kränkningar, 

förlöjliganden och kontrollen över deras liv började direkt de hade flyttat ihop. Men även 

detta ser kvinnor idag, när det hände förstod de inte vad som höll på att hända.  

 

6.1.2 Anmälan 

För samtliga kvinnorna hade det hänt något utöver det vanliga våldet innan de tog sig ur 

förhållandet. Alla kvinnorna kände oro för sina barn när de väl valde att anmäla, men det var i 

ett sent skede i förhållandet. Kvinnorna var mest oroliga för att mannen skulle skada barnet 

och döda kvinnan själv. Tre av fyra kvinnor kontaktade själv polisen vid sin första egna 

anmälan och en av kvinnorna socialtjänsten. Ingen av kvinnorna beskriver sin första kontakt 

som något positivt. De nämner själva på olika sätt att det kan berott på att de var så pass 

kuvade att de inte själva riktigt visste riktigt vad de ville. Tre av fyra kvinnor hade haft 

vårdkontakter innan sin första anmälan på grund av misshandelsskador, men även om någon 

enstaka person inom vården frågade om skadorna eller till och med tidigare skador så gjordes 

ingen orosanmälan från vårdpersonal. Tre av fyra kvinnor säger att ingen berättade för dem 

om hur anmälningsprocessen skulle se ut eller vad de hade framför sig. Samtliga upplevde att 
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de blivit hotade av olika instanser att de kommer bli utredda för sin föräldraförmåga och 

informerade att det kan komma att bli aktuellt med LVU. Med “hot” menar kvinnorna att om 

de inte anmälde förövaren skulle de riskera att bli av med sina barn. 

 

Med min socialsekreterare fick jag ingen bra kontakt, hon liksom tvingade mig göra saker, 

eller ja, sa att om jag inte gör en anmälan kommer jag att förlora min son (Elsa). 

 

Jag anmälde ju främst för att få hjälp och för att min socialsekreterare hotade mig att annars 

blir det en utredning om min förmåga att ta hand om mina döttrar, precis som om det var jag 

som var den som brast i föräldraförmåga (Anna). 

 

En kvinna drog tillbaka sin anmälan efter informationen hur allt kommer att gå till för att 

lugna förövaren och bytte skyddade boenden flera gånger under en kort tidsperiod på grund 

av att myndigheterna råkade avslöja adressen till kvinnans skyddade boende för mannen. 

 

En gång när jag var på sjukhuset efter att han hade brutit mitt nyckelben och några revben 

frågade en läkare om dessa skador och även om några gamla som han såg på röntgenbilderna, 

Jag sa att jag hade halkat på uppfarten utanför huset. Han skrev i journalerna att det finns 

massor av små fynd som pekar på att jag levde destruktivt, men han gjorde ingen 

orosanmälan. Vadå jag levde destruktivt, hur kan man se, förstå och ändå inte göra något? 

(Anna). 

 

Jag gjorde anmälan efter att han hade knuffat ner mig från trappan när jag var gravid i åttonde 

månad och vår lilla 2 åring stod och tittade på (Mia). 

 

 Jag fick verkligen ingen bra kontakt med kvinnan från socialtjänsten. Hon var hård och kall 

och sa att det är alltid sådär, ta dig i kragen och ta dig därifrån, känner du att du inte klarar det 

så tar du bara upp min tid. Hör av dig när du är redo (Karin). 

 

Från sammanfattningen ur kvinnornas intervjuer och citat ser vi tre återkommande teman;  

● våldet har eskalerat på en nivå där de var rädda för sina egna eller sina barns liv 

● första kontakten med  myndigheten var inte bra och även vid vårdkontakten var 

bemötande inte vad de hade förväntat sig. 
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● vid anmälningstillfället blev de inte informerade hur processen kommer förlöpa, 

istället blev deras föräldraförmågor ifrågasätta och kvinnor kände sig “hotade” med 

LVU. 

 

När Parson utvecklade handlingsteorin såg han individen som en aktör och institutioner som 

struktur, han ville se hur de är förenade med varandra och om de påverkar varandra (Aakvaag 

2011, s. 48). Vid teoriavsnittet i denna studie har vi redogjort för teorin och sett att alla delar i 

ett grundsystem påverkar varandra. Grundsystemet som Fred och Olsson har bearbetat efter 

Parson har även vi bearbetat. Vi lade till en ytterligare del som vi kallade offentliga 

myndigheter. Tittar vi på de tre huvudtemana här ovan som är tagna ur kvinnornas intervjuer 

utifrån grundsystemet ser vi att i detta skede i kvinnornas liv och förhållandet tar offentliga 

myndigheter helt över aktörskapet, det vill säga positionerna eller balansen ändras i 

grundsystemet. Våldet som hade eskalerat gjorde att kvinnorna bestämde sig för att kontakta 

offentliga myndigheter, men den första kontakten blev en besvikelse för samtliga kvinnor 

som vi har intervjuat. För de kvinnor som hade haft tidigare vårdkontakt på grund av sina 

skador blev det så att säga en dubbel besvikelse. Kvinnorna har förlorat förtroendet för de 

offentliga myndigheterna men de är tvungna att ha kontakt med dem, dessutom på deras 

villkor. Och för att inte mista vårdnaden om sina barn låter kvinnorna offentliga myndigheter 

ta över aktörskapet över deras liv. I detta läge hade några kvinnor berättat för sina närmaste 

att de hade levt i förhållanden där de hade blivit misshandlade, och hade därmed igen börjat 

bygga upp de delar som hade försvunnit, det vill säga vänner, släkt och arbete runt sig. Men 

eftersom offentliga myndigheter dominerar i kvinnans grundsystem i detta skede och kvinnan 

är tvungen att flytta till skyddade boenden under processen, så avbryts arbetet med de andra 

delarna, som vänner, familj och arbete. Kvinnan har nu bara delen offentliga myndigheter i 

sitt liv. Utifrån skamkompassen är kvinnan fortfarande i läget tillbakadragande där skammen 

över situationen hon är i bara blir större. Eftersom delen offentliga myndigheter ifrågasätter 

kvinnans föräldraförmåga, tvingas hon gå med på att anmäla och avbryta all kontakt med sina 

närmaste och flytta till skyddade boendet, som i sin tur ökar skamkänslan. Kvinnan känner att 

det är hon som är problemet, att det är skamfyllt och det är därför som hon ska gömmas. I 

detta läge kan kvinnan ändra riktningen i skamkompassen, från tillbakadragande riktning till 

attack mot självet riktning. Kvinnan känner självförakt och känner att hon duger inte till och 

ser sig själv som den som har förstört allting för sina barn och även för mannen. I detta skede 
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är det inte ovanligt att kvinnan tar tillbaka sin anmälan och går tillbaka till mannen. Det kan 

man undvika om kvinnor får snabb stöd som är utformat efter deras behov och att man inte 

tar över aktörskapet över deras liv.  

6.1.3 Stödet  

Alla kvinnor beskriver processen från anmälan till ett dombeslut som “ett helvete” på grund 

av för lite information om vad är det som händer runt ärendet. Processens längd varierade, allt 

från 6 månader till 1 år. Stödet som kvinnorna fick under anmälningsprocessen var väldigt 

varierande, alla kvinnor fick under processen däremot kontakt med någon i olika 

myndighetsled som de kände sig trygga med. Under utredningsprocessen kände samtliga 

kvinnor sig ifrågasatta, de kände sig hotade av att bli av med sina barn och få sina 

föräldraförmågor ifrågasatta. De beskriver hur de kände att det var viktigare att få till ett 

umgänge mellan barnen och pappan än att hjälpa henne och barnen bearbeta allt som hänt och 

hitta de stöd och hjälpinsatser som får de att gå vidare med livet. Uppföljningsprocessen 

verkar inte finnas som en regel. Alla kvinnor kände sig utlämnade och ensamma efter allt. De 

kände att de blev dubbelbestraffade, det var inte de som hade gjort något fel, men ändå fick 

de lämna allt och börja om från början. Samtliga kvinnor uppgav att de saknade information 

under hela processen och att de önskade att allt skulle gå mycket snabbare. De uttryckte även 

en önskan om att de som jobbar med kvinnor som lever i våldsutsatta relationer har mer 

kunskap om våldet, alltså hur de ska ställa rätta frågor för att nå fram till kvinnorna och få de 

att öppna upp sig. En av kvinnorna berättade om att hon inte vågade berätta för mannen om 

att hon träffat sin kompis och att det blev en tid när hon dolde och ljög om vem hon träffade, 

men att det bara var en kort period eftersom hon var rädd för att han skulle komma på att hon 

ljög. Så det slutade med att hon slutade umgås med den kompisen. Det dröjde dock inte länge 

innan mannen gjorde anmärkningar även på hennes andra kompisar vilket till slut gjorde att 

hon blev isolerad. De andra kvinnorna beskriver liknande historier med att männen sakta men 

säker får dem att välja bort sina vänner.  

 

Han sa ofta att hon betedde sig billigt och att jag borde skämmas när jag syntes ute med 

henne, att hon var äcklig och smuts. Att jag inte skulle va med henne, att hon fick mig att bete 

mig annorlunda. Tillslut fick jag inte träffa henne alls (Elsa). 
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Jag berättade för min syster till slut om vad som hänt men jag förskönade hela bilden. Hon 

blev helt förstörd av att höra, men jag fick henne att lova att inte berätta nåt till min man, då 

var jag i åttonde månaden (Mia). 

 

E n av frågorna i intervjun med kvinnorna var uppdelad i tre underrubriker; anmälan, 

utredning och uppföljning. Som vi kan läsa av sammanfattningen kände sig alla kvinnor 

under alla dessa tre delar utelämnade och ensamma. Oron och ovissheten vad som händer var 

stor och allting gick väldigt långsamt. Kvinnor hade bara sig själva och offentliga 

myndigheter i sina liv och upplevde beroende av offentliga myndigheters beslut. Alla andra 

delar i kvinnornas grundsystem var obefintliga vid den tidpunkten i deras liv och det gjorde 

att de kände sig isolerade och ensamma. Kvinnorna beskriver hur de kom längre och längre 

ifrån sina vänner. Det är den delen i kvinnornas grundsystem som först försvinner och det 

efter att männen får kvinnorna att på ett eller annat sätt att välja bort sina vänner. Männen styr 

över vem som kvinnorna träffar och samtliga kvinnor berättar om hur männen ganska tidigt i 

förhållande berättat om hur deras kompisar är, att dem är dåliga och att de har dåligt 

inflytande över kvinnorna. Däremot är familjen en del i kvinnornas grundsystem som mannen 

har lite svårare att styra över än vänner delen men även här ser vi hur kvinnorna blir 

påverkade av männen i sin relation till sina familjer. Kvinnorna talar om att en stor del av att 

de inte berättar något för familjen har att göra med att de skäms för hur deras situation ser ut. 

När utredningsprocessen var igång och allting hade kommit till tingsrätten stöter alla kvinnor 

på en ytterligare process som männen drar igång, vårdnadstvisten. Alla kvinnor nämner att 

trycket från familjeenheten blev i detta skede väldigt stor. Fokus flyttades från behandling 

och rehabilitering till hur kvinnan och barnen ska få ett fungerande umgänge med den 

våldsutövande mannen. Det är många beslut som ska fattas i detta skede, kvinnan har, under 

processen som har varat från  6 månader upp till ett år, varit isolerad från omvärlden och ska 

plötsligt ta många livsavgörande och självständiga beslut som innefattar hennes och hennes 

barns framtid. Offentliga myndigheter som har styrt det mesta under hela processen ska nu 

låta kvinnan återigen bli aktör över sitt eget liv. Kvinnorna som vi har intervjuat har alla 

påpekat att det har inte funnits någon bra dialog mellan dem och offentliga myndigheter 

under alla processens delar och kände sig bara utlämnade och ensamma när allting var över. 

Med en kommunikation och individanpassat stöd skulle kvinnan inte känna sig på detta vis 

efter att processen är över och hon ska vara fri. Sett utifrån handlingsteorin där alla delar i en 
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individs grundsystem; arbete, vänner, familj, släkt ska ha en balans och kommunicera med 

varandra är det inte förvånande att dessa kvinnor känner sig utlämnade och ensamma. Under 

hela processen har offentliga myndigheter koncentrerat sig mest på att få kvinnan att göra en 

polisanmälan och sedan få våldsutövaren fälld. Som vi nämnt tidigare kan även 

kommunikationen mellan olika offentliga myndigheter under processen vara bristfällig, och 

detta blir ett ytterligare moment för kvinnan som hon oroar sig över, istället för att börja 

bearbeta det hon har varit med om och bygga upp sitt kontakt- och skyddsnät igen. Man kan 

säga att behandlingsarbetet inte prioriteras under processen. Kvinnorna berövades sina delar 

som vänner, familj och arbete, under tiden de levde ihop med förövarna. Offentliga 

myndigheter tog över hela akrörskapet när kvinnan lämnade förhållandet och därmed 

avskärmades kvinnan ännu mer från andra delar i hennes grundsystem. Men när processen är 

avslutad och offentliga myndigheter återlämnar kvinnan hennes aktörskap ska hon plötsligt 

stå på egna ben och vara klar att möta vardagen utan att hon har bearbetat det hon varit med 

om samt utan fungerande skydd- och stödnät. 

 

6.2 Socialsekreterarna  

6.2.1 Ärenden  

Samtliga socialsekreterare har i deras stadsdelar in minst  5-10 inkommande ärenden i 

månaden. Den socialsekreteraren som uppger att hon får in minst ärenden per månad säger 

även att hon är väl medveten om att det är en stadsdelen som har väldigt få ärenden. Som 

förklaring till hur det kommer sig att just den stadsdelen får in så få ärenden svarar hon att 

stadsdelen inte har några direkt utsatta områden och mestadels bostadsrätter. Det som ses som 

en normal inkommande ärendemängd ligger på runt 30-35 ärenden i månaden men av de så är 

det långt ifrån alla som blir till nya ärenden utan att det är runt 20%. Samtliga 

socialsekreterare berättar om att de har runt ett tjugotal ärenden var som de är 

huvudhandläggare för. I de olika stadsdelarna skiljer det sig hur många socialsekreterare det 

jobbar på teamen för våld i nära relationer men det handlar om två till fyra socialsekreterare. 

De jobbar tätt ihop med barn och ungdom samt missbruksenheten och är ofta i samarbete med 

övriga enheter såsom LSS och ekonomiskt bistånd. Ärendena inkommer mestadels som 

orosanmälningar från polisen efter att de har varit på plats i hemmet. Polisen kontaktar 
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socialjouren om det är en akut situation annars faxas det till barn och ungdom eller 

socialjouren, sedan får teamen för våld i nära relationer in dem till sig. Är det inga barn 

inblandade kommer ärendet direkt till kvinnofrids teamen. Ett fåtal ärenden kommer även in 

på andra sätt som exempelvis genom missbruksenheten eller att kvinnorna ringer själva. 

 

6.2.2 Processen från att vara en orosanmälan till att bli ett ärende 

Hur processen ser ut skiljer sig mellan de olika fallen, samtliga socialsekreterarna beskriver 

ett typiskt fall följande. Efter att en orosanmälan inkommit tas det kontakt med kvinnan 

samma dag, om det är en allvarlig situation så försöker man få till ett möte så fort som 

möjligt, finns barn med i bilden försöker man ordna så att även barn- och ungdomsenhet kan 

närvara vid mötet. Då teamet för våld i nära relationer inte jobbar med barnen över 

huvudtaget, så behöver socialsekreterare från barn och ungdom vara med och ta kontakt med 

barnen och utreda hur deras situation ser ut och om de behöver omhändertas enligt LVU eller 

om det anses vara säkert för barnen ändå. I första möte så försöker socialsekreterarna att 

skapa sig en bild på vad som hänt och hur situationen ser ut. Sedan görs en FREDA 

bedömning. Information ges om att alla insatser som ges genom teamet för våld i nära 

relationer när det gäller den utsatta är frivilliga. Teamet informerar även att om barn far illa så 

är det orosanmälan via temet som gäller och risk för LVU genom barn och ungdom.  

 

I många fall behöver kvinnan hjälp med att planera och möjliggöra en plan på hur hon ska 

komma ifrån mannen, det är inte alltför ovanligt att mannen har full kontroll över kvinnans 

liv på alla plan. Då mannen oftast har full kontroll över ekonomin i familjen och även tar 

hand om alla pengar som kvinnan får in är kvinnan så att säga i en låst situation och kan inte 

själv köpa busskort eller tanka bilen eller betala för en taxi. Där kan teamet för nära relationer 

komma in i bilden och hjälpa till, så att kvinnan kan ta sig ifrån mannen. Kvinnan kan 

exempelvis behöva hjälp med att packa ihop det nödvändigaste och ta sig från lägenheten när 

mannen är på jobbet.  
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6.2.3 Hur man arbetar med kvinnan  

Det är väldigt olika för vart gränsen går för vad kvinnan blir utsatt för innan de anser att de 

har fått nog. Kvinnorna är oftast väldigt ambivalenta och har svårt att se att de skulle klara sig 

själv och kunna ta sig ur den situationen de är i. Då är det väldigt viktigt att jobba med den 

ambivalensen som de har och stärka upp kvinnorna i deras situation. En av socialsekreterarna 

berättat att det är viktigt att försöka vara neutral i sin roll som socialsekreterare när man 

lägger fram för- och nackdelar men ändå förespråka fördelarna för kvinnan att komma ifrån 

förhållandet och polisanmäla. Är det en farlig situation är det ännu viktigare att få kvinnan att 

förstå vad hon har för möjligheter och att hon känner till fördelarna med att anmäla.  

 

Vi försöker motivera kvinnorna till att polisanmäla, men sen så vet vi att polisanmälningar 

inte alltid behöver leda till så mycket, det är faktiskt ytterst 

få som det blir en fällande dom för (soc 2). 

 

En annan socialsekreterare berättar om hur hon, genom att kvinnan får skatta situationen hon 

är i idag, får henne att se vad som är positivt och negativt i dag och hur det påverkar henne 

både i nuet, men sedan också långsiktigt. Om det finns barn med i bilden och hur de blir 

påverkade av situationen, att man förklarar för kvinnan hur barnet faktiskt påverkas även fast 

de kanske inte ger ett sken av det. Man förklarar att våldet är väldigt traumatiserande även om 

barnen bara bevittnar det, det gör de rädda och oroliga. Viktigt är att få kvinnorna förstå att 

det kommer leda till en hel del olika konsekvenser för barnens utveckling. Det finns olika sätt 

att arbeta rent konkret och ett av de främsta verktygen som samtliga socialsekreterare arbetar 

med är de motiverande samtalen. Kvinnorna blir uppmuntrade att föra dagbok samt att skriva 

ner allt som har hänt så att det ska kunna vara enkelt för kvinnan att komma ihåg allting, 

dagboken är betydelsefull även för de stunderna när kvinnan tvivlar på i fall hon har gjort rätt 

att hon lämnade mannen exempelvis. Teamet använder sig i sitt arbete av en tidslinje där man 

enkelt kan se hur och när olika händelser utspelade sig, där kan man även visa händelser i 

förväg, det vill säga ifall kvinnan skulle bli placerad på skyddat boende, vilken tidsspann det 

handlar om i perspektiv till resten av livet.  
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6.2.4 Skyddsboende 

När en kvinna blir placerad på ett skyddad boende åker socialsekreteraren från teamet dit och 

har möten med dem på plats på boendet. De ser till att kvinnan blir sekretessmarkerad så att 

mannen inte kan få tag på kvinnan genom någon myndighet. Teamet hjälper kvinnan med det 

praktiska, exempelvis att skriva intyg som ger rätt till förtur när man söker lägenhet eller rätt 

till sjukskrivning och bidrag från Försäkringskassan. I skyddsboendet får kvinnan stödsamtal 

av kontaktperson på boendet samt även rättshjälp vid behov. Samtliga intervjuade 

socialsekreterare menar att den optimala tiden för kvinnan att bo på ett skyddsboende är 

ungefär tre till fyra månader. Under den tiden hinner kvinnor bearbeta krisfasen och 

socialsekreterarna hinner få till flera praktiska detaljer, såsom sekretessmarkeringar men även 

om det finns barn hinner de gå igenom trappansamtal. Man försöker se till att kvinnorna inte 

bor för länge på boendena då det inte är så bra för kvinnornas självständighet att alltid ha 

många andra människor runt omkring som tar alla viktiga beslut i kvinnornas liv. När 

kvinnorna flyttar ifrån boendena kan det vara så att de får bo i en utslussningslägenhet som 

det skyddade boendet har eller i en jourlägenhet som stadsdelen har. Vissa lyckas få ett 

förstahandskontrakt då de har rätt till förtur i bostadskön. I stadsdelarna finns även hjälp att få 

via en bolots som hjälper till att hitta nytt boende.  

6.2.5 Det som får kvinnan att anmäla  

I intervjuerna berättar socialsekreterarna om olika kvinnor och situationer men när det 

kommer till att anmäla så är det oftast samma anledningar som gör att kvinnan bryter upp och 

tar sig ur förhållandet. Socialsekreterarna berättar att eskalerat grovt våld är det som oftast 

krävs för att kvinnan ska blir riktigt rädd innna hon vågar ta första steget ur förhållandet. Det 

vill säga att kvinnan känner att partnern vid nästa tillfälle kommer att döda henne eller/och 

deras gemensamma barn. Flertalet av kvinnorna har levt med våldet under många år och är så 

nedbrutna att de inte ser sitt eget värde. Det finns även de som anmäler tidigt men det är inget 

som någon av socialsekreterarna menar är vanligt. Männen har oftas redan sedan första stund 

tryckt ner kvinnorna psykiskt. Socialsekreterarna berättar om kvinnor som redan på första 

dejten har fått kommentarer som de inte tänkte på då men förstått i efterhand hur allting var 

ihopkopplad. 
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6.2.6 Det socialsekreterarna ser som ett problem 

Samtliga socialsekreterare säger att ett vanligt problem de stöter på är att Familjerätten anser 

att männen ska få ha umgänge med barnen, detta ställer till problem på flera sätt. Det är inte 

bra ur ett säkerhetsperspektiv då man för att genomföra umgänge behöver en väl fungerande 

säkerhetsplanering för att förövaren inte ska kunna följa barnet till boendet efter träffen. Även 

risken för att han ska försöka påverka barnet samt försöka pressa barnet om information om 

vart de befinner sig är stor. Är barnet lite äldre så brukar det vara svårare att få till ett 

umgänge just på grund av risken att barnet kan bli pressat och råka försäga sig.  

 

Vi har ofta diskussioner med familjerätten om huruvida det är att se till barnets  

bästa att låta barnet träffa pappa, umgänge för vems skull? Det krävs större  

medvetande och utbildning för de som jobbar. Vi funderar ofta på vad som  

händer med deras säkerhetstänk gentemot barnet (soc 1).  

 

När det kommer till rättsväsendet berättar en av socialsekreterarna att det ibland brister när 

det kommer till polisens rapportering av incidenter till socialtjänsten, exempelvis vid ett 

tillfälle  dröjde det en veckan innan ett riktigt grovt fall inkom  till teamet för våld i nära 

relationer. Även att det är så få polisanmälningar som leder till åtal är ett problem. Det 

diskuteras ständigt i media om att kvinnovåld är något som man måste komma till botten med 

och att det är ett samhällsproblem men det är inget som någon av de intervjuade 

socialsekreterarna anser är något de märker av, det vill säga att det skulle vara prioriterat. 

Socialsekreterarna menar att det som de själva känner att de skulle behöva, för att varje 

kvinna skulle få bästa möjliga hjälp, är tid. Samtliga socialsekreterare säger att de inte tror att 

det är hos dem det brister för att kvinnan ska få den bästa möjliga hjälpen utan att det är andra 

instanser och myndigheter som behöver se över sina säkerhetsrutiner när de jobbar kring 

kvinnorna samt deras bemötande och kunskapsbas, hur man pratar med kvinnor som har 

upplevt våld i sina relationer.  

 

Enligt samtliga socialsekreterare är det en stor brist att dessa män inte fångas upp i samband 

med att kvinnan anmäler. Även om socialsekreterarna informerar männen att det finns hjälp 

att få tackar 99 % av alla män nej till insatsen, och detta med motiveringen att de ser inte sig 
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själva ha något problem. Detta menar flera av socialsekreterarna inte borde vara något som är 

valbart utan obligatoriskt 

 

Vi arbetar inte med männen, men jag tycker att det är viktigt, för det är där problemet ligger. 

Nu är det ju så vanligt att förövarna går fria och sen tar de nästa kvinna och sedan påverkas 

nästa familj och sedan nästa utan att någonting händer. Alltså den kedjan eller hjulet blir inte 

fulländat om man bara jobbar med offren och inte den som orsakat problemet (soc 1). 

 

Socialsekreterarna bekräftar att vid en anmälan från kvinnans sida samarbetar de tätt med 

andra myndigheter och att detta samarbetet är oftast även den största bristen i arbetet med en 

våldsutsatta kvinnor. Vi tog tidigare upp om hur kvinnan som gör en anmälan blir avskuren 

från alla andra delar i sitt grundsystem och har bara delen offentliga myndigheter vid sin sida 

som dessutom tar över aktorskapet. Här måste vi ha i åtanke att i verkligheten är det inte bara 

en del som tar över kvinnans liv utan det är alla delar som går under namnet offentlig 

myndighet, exempelvis olika vårdinstanser, socialtjänsten med alla sina enheter, polisen, 

tingsrätten, familjerätten m.fl. Grundtanken i handlingsteorin är att alla delar i en 

grundsystem samarbetar och interagerar med varandra. När vi läser socialsekreterarnas 

intervjuer byggs det upp en anna bild. Kvinnan är i mitten ensam och omringad av olika 

offentliga myndigheter som i vissa fall samarbetar och i vissa fall inte gör det även om det 

skulle behövas. Att det inte finns samarbete mellan alla dessa myndigheter kan enligt 

socialsekreterarna vara en livsavgörande fråga för kvinnan och hennes barn.  

 

Tidigare i min karriär så har jag varit med om flera ärenden där andra myndigheter har lyckats 

lämna ifrån sig sekretessmarkerade uppgifter till mannen, som på det sätt har hittat kvinnan. 

Då måste vi börja om från början och allt arbete har varit förgäves (soc 4). 

 

Vi har ofta diskussioner med familjerätten om huruvida fadern ska ha umgänge med barnen 

eller ej under tiden kvinnan och barnen bor på skyddade boendet, vi är oftast oense om det 

(soc 3). 

 

På frågan om vilka stödinsatser som kvinnan erbjuds under hela anmälningsprocessen 

svarade socialsekreterarna enhetligt att eftersom samarbetet mellan olika delar i 

grundsystemen runt kvinnan varierar, skiftar även de stödinsatser som kvinnan erbjuds. Om 
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de erbjuds skyddat boende finns det oftast behandlande samtalsmöjligheter på plats, även 

barnen erbjuds behandling i form av trappansamtal. Om kvinnan har missbruksproblematik 

blir insatserna helt annorlunda och mer begränsade, enligt socialsekreterarna ses då 

missbruket som det huvudsakliga problematiken som det ska tas itu med först innan man kan 

“fixa” våldet runt kvinnan. Man kan se att även om alla arbetar mot samma mål, det vill säga 

mot kvinnans välmående och ett liv utan våld, tar alla olika vägar och det både förlänger och 

försvårar arbetet. 

 

6.3 Kvinnorna och socialsekreterarna  
Samtliga kvinnorna har berättat liknande berättelser om hur deras förhållanden utvecklade sig 

och hur männen började misshandla dem. Man kan se att det speglar det socialsekreterarna 

berättar om hur de brukar gå till när hela processen runt misshandel börjar. Hur männen 

successivt börjar trycka ner kvinnorna och får dem att bli både kuvade och rädda. Genom att 

de har brutit ner kvinnorna under en längre tid känner kvinnor oftast en stor självförakt, vilket 

i sin tur gör att de både stannar kvar i förhållandet samt att de inte ser sitt eget värde.  

 

När det kommer till anmälan berättar kvinnorna att det till stor del handlar om rädsla över att 

situationen skulle bli värre om de anmälde och att det krävdes väldigt mycket innan de tog 

steget och bad om hjälp. Tre av de fyra intervjuade kvinnorna tog som första 

myndighetskontakt hjälp av polisen. Socialsekreterarna vittnar också om att det för många 

kvinnor blir värre när de anmäler, de talar också om att det finns brister i hur polisen bemöter 

de kvinnorna som blir misshandlade av sina män. Samtliga fyra intervjuade socialsekreterare 

säger att de önskar att fler poliser utbildar sig i hur man hanterar och bemöter dessa kvinnor. 

En av socialsekreterarna som intervjuades berättade även att hon för några år sedan var med 

och utbildade polisen i frågor som rör våld i nära relationer men att hon tycker att det är ett 

arbete som behövs göras kontinuerligt.  

 

Samtliga kvinnor upplevde det som ett helvete att gå igenom hela processen med anmälan 

och att de önskar att de kände sig säkrare och att det stödet som de erbjöds skulle varit mer 

anpassat efter deras behov. Samtliga socialsekreterarna säger att det är svårt att få kvinnorna 

att våga göra en anmälan och att det är många kvinnor som lyckas ta sig ifrån männen och 
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kommer till ett skyddat boende, men att de sedan får kalla fötter. Efter ett tag brukar 

kvinnorna börja tvivla på sig själva och att den ambivalensen som de känner blir tydlig och 

då brukar dessvärre en del kvinnor gå tillbaka till männen. Det är i denna fas som kvinnorna 

behöver stärkande motiverande samtal och påminnelse om hur det har varit och vilka fördelar 

det faktiskt är att ha lämnat mannen. 

 

Ett stort problem enligt socialsekreterarna är att familjerätten jobbar för att männen ska ha ett 

umgänge med sina barn, oavsett hur situationen runt familjen ser ut. De socialsekreterarna 

som vi har intervjuat berättar att det saknas kunskap hos bland annat familjerätten om hur 

våldet mot kvinnan faktiskt påverkar barnen, inte bara i stunden utan även på sikt. Många 

gånger missar de att ha ett bra säkerhetstänk för både barnen och kvinnan. Att man ser det lite 

som en rättighet för pappan att träffa sina barn, vilket det inte är. Även kvinnorna vittnar om 

att det är så det ser ut, att det är ett väldigt fokus på att barnen behöver träffa sina pappor 

oavsett hur kvinnorna har motsatt sig det. Barnen är dessutom det som i stor utsträckning 

brukar vara en av de största anledningarna till att kvinnorna lyckas ta sig från männen. 

Kvinnorna försöker skydda barnen från mannen och det han faktiskt utsätter barnen för när 

han utsätter deras mamma för våld. Kvinnorna känner sig svikna och motarbetade av 

systemet när de får höra att de måste lämna/ anmäla mannen för att inte få sin egna 

föräldraförmåga utredd. När de sedan lyckas ta steget ifrån mannen kommer en annan enhet 

inom socialtjänsten och vill att barnet ska ha en bra relation med denna mannen som de från 

början skulle skydda barnen ifrån.  

7 Avslutande diskussion  

Vi har i de tidigare kapitlen tolkat och analyserat vårt empiriska material med hjälp av teorier 

samt tidigare forskning. Vi kommer i detta kapitel att börja med att sammanfatta vårt resultat 

i slutsatser, sedan följer en diskussion samt förslag till tidigare forskning.  

 

7.1 Slutsatser  
Syftet för denna studie har varit att undersöka vilka bakomliggande faktorer eller orsaker det 

är som påverkar kvinnorna att anmäla eller inte anmäla det våldet de utsatts för. Även möjliga 
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samband mellan kvinnors första myndighetskontakt och om den kontakten är avgörande för 

kvinnors beslut att gå vidare med en anmälan eller ej undersöks. Det som framgår i studiens 

resultat och analys del är att de första myndighetskontakterna i stor grad påverkar kvinnornas 

beslut om de ska gå vidare med en anmälan eller ej. Att det stödet som kvinnorna erbjuds 

varierar kraftigt beroende på vart kvinnan bor och vad det kvinnofridsteamet som hon tillhör 

kan erbjuda. Enligt kvinnorna och socialsekreterarna är stödet som erbjuds oftast inte 

behovsanpassat, även informationen som kvinnorna får är inte tillräcklig och sättet hur 

informationen förmedlas till kvinnorna idag är inte bra. Ett av det viktigaste resultatet som vi 

har fått fram i studien är att de offentliga myndigheter inte samarbetar med varandra på bästa 

sätt vilket innebär stora risker för både kvinnorna och deras barn.  

 

7.2 Diskussion 
Vi anser att vår empiri faktiskt har besvarat vårt syfte och frågeställningarna. Vi blev snabbt 

medvetna om att vi har tittat på betydlig mer än vad vårt syfte var från första början. Vi har 

fått en helhetsbild över hur processerna kring våld i nära relation går till, både från 

kvinnornas samt ur ett myndighetsperspektiv. Vi blev varse om att både kvinnor och 

socialsekreterare pekade på samma brister i bemötandet av våldsutsatta kvinnor och hur 

hantering av hela anmälningsprocessen går till. Vi hade nog förväntat oss att få höra två olika 

versioner av hur de olika processerna ser ut. Att socialsekreterarna skulle ha haft en annan 

syn än kvinnorna på hur myndigheterna både jobbar med och bemöter kvinnorna. 

 

När vi ser på de resultaten som vi fått fram ställer vi oss frågande till hur det kommer sig att 

man är medveten över att det inom socialtjänstens olika enheter sker olika bedömningar på 

vad som är bäst för barnen. Att socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten kan ställa 

krav på att kvinnan ska göra en polisanmälan mot mannen. Om kvinnan inte gör det riskerar 

hon att få sin föräldraförmåga utredd och i värsta fall få barnen omhändertagna enligt LVU. 

Socialsekreteraren på kvinnofridsteamet försöker genom bland annat motiverande samtal att 

få kvinnan att lämna mannen. De försöker få kvinnan att tänka på vad som är barnets bästa 

och att barnen blir väldigt påverkade av våldet i hemmet. Familjerätten jobbar för att barnet 

ska ha ett umgänge med pappan men är många gånger oförstående att umgänget kan förstöra 

all säkerhetsarbete som kvinnofridsteamet har byggt upp samt motsätter barn- och 
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ungdomsenhetens krav på kvinnan, det vill säga att göra en anmälan mot barnets pappa. Det 

blir alltså många intressekonflikter i detta läge. Både kvinnorna och socialsekreterarna 

beskriver liknande problem som vi stötte på i den tidigare forskningen vilket gör att vi tror att 

vi är något viktigt på spåret. Något som det behövs läggas lite mer energi på att lösa.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Många av de bristerna som har kommit upp i den tidigare forskningen finns även i empirin 

som vi fått fram. Att det behövs myndighetssamarbete och att de olika instanserna behöver få 

bättre utbildning och kunskap om hur man ska bemöta och stötta kvinnorna under de olika 

processerna som de går igenom.  

 

Vi tror att det skulle behövas mer forskning på myndighetskontakter och bemötande för att få 

tydligare riktlinjer för de som jobbar med våld i nära relationer. Att man ska specialisera 

forskningen och rikta den mot hur det specifika mötet med den utsatta kvinnan bör gå till och 

hur den enskilde socialarbetarens bemötande av kvinna ska se ut för att optimera arbetet. Att 

det första bemötandet som kvinnan får av myndighetspersoner avgör huruvida kvinnan 

anmäler mannen eller hur det stödet som kvinnan får genom processen avgör om hon går 

tillbaka till mannen eller inte. Man bör forska vidare på hur man genom att utbilda 

myndighetspersoner till att ge ett bättre bemötande också kan få kvinnan att anmäla mannen 

och lämna förhållandet. Vilket i sin tur leder till många positiva fördelar både för kvinnan i 

sig, men även för samhället i stort.  
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INTERVJUFRÅGOR 

Till handläggare:  

  

1.Hur många socialsekreterare/handläggare är ni i teamet?  

 

2. Ungefär hur många ärenden får ni in varje månad?  

 

3.Hur kommer ärendena in till er?  

 

4. Av de, hur många blir anmälningar/utredningar?  

 

5. Hur ser processen ut, från anmälning till avskrivning eller vidare 

utredning/polisanmälan…?  

 

6. Hur får ni/vilka strategier använder ni för att få kvinnor att göra en anmälan?  

 

7. I vilket skede ser ni att kvinnorna gör en anmälan? / Under vilket skede i förhållandet 

brukar kvinnorna göra en anmälan? Dvs direkt i början eller när det har gått ett tag eller efter 

en särskild händelse (den preciserade förklaringen ställer vi om informant fastnar, annars är 

den lite ledande) 

 

8. Brukar det ha hänt något särskilt, dvs utöver det ”vanliga” våldet att kvinnor bestämmer 

sig att anmäla? 

 

9. Vilket stöd kan ni erbjuda under hela processen: *anmälan  

                                                                                  *utredning  

                                                                                  *uppföljning (avskrivning)  

10. Saknar ni något för att känna att ni har gjort och gett 100% vid varje ärende?  

   (vad i så fall?)  

 

11. Är det något mer du vill tillägga? 
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Till kvinnan:  

  

1. Hur länge hade ni känt varandra / bott ihop när första incidenten hände? 

2. Vad hände sedan, var han ångerfull, bad om ursäkt? 

3. Hur/vad kände du dig efter incidenten? 

4. Varför lämnade du inte honom efter första incidenten? 

5. När på ett ungefär hände nästa incident? 

6. Visste din omgivning (släkt, vänner, kollegor på jobbet vad som pågick? Vad fick du för 

reaktioner i så fall? 

7. Hur påverkade ditt förhållande ditt liv, umgänge med vänner/släkt, ditt jobb? 

8. När bestämde du dig att anmäla? Direkt efter första incidenten eller hände det något 

speciellt som gjorde att du kände att du behövde hjälp? 

9. Vilken myndighet kontaktade du först, när du för första gången sökte hjälp?  

10. Blev den kontakten den enda kontakten innan du gjorde anmälan?  

 *om ja: vad berodde det på att du anmälde?  

  *om nej: vad berodde det på att du inte anmälde? 

11. Fick du förklarad för dig hur hela anmälningsprocessen kommer se ut och vad du har dig 

att förvänta?  

12. Hur gick/såg anmälningsprocessen ut i verkligheten?  

13.Vad fick du för hjälp och stöd? (var den utformad efter dina behov?)  

           *anmälan  

           *utredning  

           *uppföljning (avskrivning)  

  

14. Saknade du något för att känna att du fick 100% hjälp och stöd?  

 (om ja, vad i så fall?)  

15. Är det något mer du vill tillägga?  

  

 

49 


