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Sammanfattning 

 

Titel: “Vi gör det vi kan”- En studie om socialarbetares arbete med våldsutsatta kvinnor. 

Författare: Sofia Persson & Caroline Sundström. 

 

Syftet med studien var att bidra till en ökad förståelse för socialarbetares åsikter och upplevelser 

av sitt kunskapsbehov gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor. För att uppnå syftet med studien 

har vi använt oss av en kvalitativ metod. Sex yrkesverksamma socialarbetare intervjuades med 

hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Socialarbetarna var verksamma inom både offentlig 

och ideell verksamhet, vilket gav oss en bredare syn på arbetet. Materialet från intervjuerna 

transkriberades och analyserades därefter utifrån en kvalitativ innehållsanalys. För en djupare 

förståelse av innehållet analyserades materialet sedan utifrån de teoretiska begreppen KASAM 

(känsla av sammanhang) och handlingsutrymme. Det framkom att socialarbetares upplevelse av 

kunskapsbehov varierar utifrån om socialarbetaren är verksam inom offentlig organisation såsom 

till exempel socialtjänst alternativt verksam inom ideell verksamhet. Resultatet visade att 

erfarenhet och tid i yrket är viktiga förutsättningar för att uppleva trygghet i arbetet. Det framkom 

att socialarbetare verksamma inom ideella verksamheter i större utsträckning upplevde sitt 

kunskapsbehov som tillgodosett för att känna trygghet i arbetet. Slutsatsen av studien är att 

socialarbetares kunskapsbehov i arbetet med våldsutsatta kvinnor är beroende av erfarenhet och 

om socialarbetaren arbetar inom offentlig verksamhet eller utifrån en ideologiskt styrd verksamhet. 

 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, kunskap, handlingsutrymme, erfarenhet. 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

Title: “We do what we can” – A study about social workers job regarding abused women. 

Authors: Sofia Persson & Caroline Sundström. 

 

The purpose of this study was to contribute with a greater understanding of social workers opinions 

and experience regarding their need of knowledge in the field of working with female victims of 

domestic violence. To achieve the purpose of the study we have used a qualitative method of 

investigation. Six practicing social workers were interviewed with using a semi-structured 

interview guide. The social workers were practicing in both public and nonprofit agencies, which 

gave us a broader view of the phenomena of inquiry. The interview material were transcribed and 

thereafter analyzed with the help of a qualitative content analysis. For a deeper understanding of 

the data the material was then analyzed using the theoretical concepts of SOC (Sense of Coherence) 

and discretion. It appeared that social workers’ experience of need of knowledge varies between 

public employed social workers, as for example in social services, and nonprofit employed social 

workers. The result showed that experience and years in the profession are important prerequisites 

for the level of confidence and self-assurance that a social worker may feel in the workplace. 

Another finding from the investigation showed that social workers employed in nonprofit 

organizations held a greater level of self confidence in their knowledge over those that worked in 

the public sector. The conclusion of the study found that social workers’ need of knowledge in the 

area working with abused women is dependent on the experience and years in the profession, and 

additionally dependent on the social worker is employed by public organization or in a ideological 

nonprofit organization.  
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välbehövlig motivation genom hela uppsatsskrivandet. 

 

Vi har skrivit hela uppsatsen gemensamt och tar därför ett gemensamt ansvar för samtliga delar. 

Vi vill också tacka varandra för att ha tagit oss igenom detta arbete. När den ena tappat motivation 

och inspiration har den andra dragit det tunga lasset en bit framåt. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad som lett oss fram till syftet med studien samt ge en 

introduktion av ämnet våld i nära relation. Vi kommer även beskriva några viktiga begrepp och hur 

de ska förstås i förhållande till uppsatsen. 

 

1.1. Introduktion  

Våld mot kvinnor existerar i alla världens länder (World Health Organization (WHO) 2005) och 

förekommer oberoende av kultur, religion och samhällsklass (Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) u.å.). Våld mot kvinnor har länge setts som en privat angelägenhet men synsättet har ändrats 

markant de senaste decennierna och ses nu i allt fler länder som ett politiskt problem (Ekström 

2016a). Uppmärksamheten kring problematiken har sedan 1990-talet ökat avsevärt och våld i nära 

relationer ses idag som ett brott mot mänskliga rättigheter och ett folkhälsoproblem (WHO 2005). 

WHO (2013) rapporterar att av alla kvinnor i världen som någon gång varit i ett förhållande har 30 

procent blivit utsatt för fysisk och/eller sexuellt våld av en partner vid minst ett tillfälle. Statistik 

från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2019) visar att i Sverige anmäldes 16 000 fall av 

misshandelsbrott under 2018. Att misshandeln utövats av en närstående stämmer i kvinnans fall 40 

procent av fallen medan i männens fall endast i tre procent av gångerna (ibid.). Enligt 

Socialstyrelsen (2019b) blir kvinnor utsatta för våld i nära relationer oftare utsatta för 

återkommande våld. De blir även utsatta för grövre våld i jämförelse med män. Mäns våld mot 

kvinnor kostar det svenska samhället minst 2.5 miljarder kronor per år (NCK 2010). Dessa utgifter 

består av bland annat kostnader för sjukvård och rättsväsendet (Socialstyrelsen 2006). Europarådet 

har ett internationellt avtal för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet; den så kallade 

Istanbulkonventionen (Europarådet 2018). Avtalet trädde i kraft 2014 och Sverige var med från 

start (Regeringskansliet 2019). Konventionen syftar till att jobba förebyggande, skydda offren och 

ställa våldsutövare inför rätta (Europarådet 2018). Sveriges regering bedriver en 

jämställdhetspolitik med en nationell strategi för att nå målet med att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra. Planen är att stärka skyddet för de utsatta samt att öka männens delaktighet i kampen mot 

våldet. Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för att i Sverige frambringa kunskap och metoder för 

att öka chansen för måluppfyllelse (Socialstyrelsen 2019b). I och med reformen av 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) är det numera obligatoriskt inom flertalet utbildningar att 

utbilda och sprida kunskap inom våld i nära relationer, däribland inom socionomprogrammet. 

I och med att kvinnor utsätts för ett grövre våld inom nära relationer än män, leder det i sin tur till 

att kvinnor i större utsträckning söker hjälp och stöd (BRÅ 2014). Kommunen har det yttersta 

ansvaret för dess invånare (SFS 2012:776, kap. 2 § 1). Av Socialtjänstlagen (SFS 2012:776) 5 kap 

11§ framgår att socialtjänsten särskilt ska beakta att kvinnor som varit eller är utsatta för våld av 

någon närstående kan vara i behov av hjälp och stöd för att förändra sin situation. Enligt BRÅ 

(2014) är det endast sju procent av de våldsutsatta kvinnorna som uppger att de varit i kontakt med 

socialtjänsten för att få stöd i sin situation. Andelen kvinnor som varit i kontakt med andra 

myndigheter eller frivilligorganisationer för stöd är ännu lägre. Av de våldsutsatta kvinnor som 

någon gång sökt professionellt stöd visar det sig att drygt en tredjedel upplever att deras behov inte 

blivit tillgodosedda (ibid.). I en avhandling av Ekström (2016b) visar resultatet att stödet för 

våldsutsatta kvinnor skiljer sig åt beroende på i vilken kommun kvinnan bor. I en rapport av FOU-
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enheten Centrum för vård och omsorg och socialt arbete, har våldsutsatta kvinnor upplevt stödet 

från offentliga myndigheter som bristfälligt och upplevt att de blivit slussade mellan myndigheter 

och verksamheter (Münger 2009). 

Ekström (2016a) menar att det finns en förståelse för att arbetet med stöttning till våldsutsatta 

kvinnor är svårt och speciellt. Svensson et al. (2008) skiljer på olika typer av organisationer, 

privata, offentliga och ideella. Alla tre är verksamma inom samma fält men har olika 

förutsättningar, uppdrag och roll. Ideella organisationer drivs oftast utifrån intresse och tron på en 

ideologi. De styrs utifrån regler och överenskommelser som organisationen själv bestämt. Det står 

i kontrast med offentliga organisationer som har sin bas i lagstiftningen och måste ta hänsyn till 

medborgarnas skyldigheter och rättigheter. 

 

 

1.2. Problemformulering 

Mot bakgrund av denna variation både när det gäller organisationers arbetssätt och när det gäller 

synen på kunskapsbehov kan det vara av värde att få en fördjupad kunskap kring vilka behov 

socialarbetare upplever sig ha i arbetet med våldsutsatta kvinnor. I och med socialtjänstens ansvar 

att upptäcka våld samt nya krav på utbildning inom området ställs krav på yrkesverksamma 

socialarbetares kompetens. De som upplever sig ha kunskap kring våldsutsatthet är också de som i 

större utsträckning frågar kring våld, vilket leder till att chansen att upptäcka våld ökar (Överlien 

2018). Avsaknad av kunskap kring våld och våldsmekanismer leder till att många socialarbetare 

väljer att inte fråga om våldsutsatthet (Moser Hällen & Sinisalo 2018d). Därav ämnar vi att 

undersöka socialarbetares upplevelse av kunskapsbehov för att kunna känna trygghet i arbetet med 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer.  

 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra till en ökad förståelse för socialarbetares åsikter och upplevelser 

av sitt kunskapsbehov gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

Frågeställningar: 

● Vilken kunskap anser socialarbetare bidrar till en trygghet i arbetet med att stödja och 

skydda kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer och på vilket sätt har de tillägnat 

sig kunskapen? 

● Upplever socialarbetare sig ha adekvat och tillräcklig kunskap för att stödja och skydda 

våldsutsatta kvinnor i sitt arbete?  

 

 

1.4. Centrala begrepp och avgränsningar 

Begrepp är ofta tolkningsbara och kan betyda olika saker för olika personer. För att underlätta 

läsningen i vår uppsats kommer vi här redogöra för centrala begrepp i vårt arbete. Vi menar därmed 
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inte att detta är den enda eller den korrekta definitionen men vi beskriver här hur vi använt oss av 

begreppen i denna studie.  

 

1.4.1 Våld i nära relationer 

Den definition av våld som används i studien är: 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill. (Isdal 2001, s. 34) 

Ekström (2016b) skriver att ett kännetecken för våld i nära relationer är att den utsatta har en nära 

relation med, och ofta starka emotionella band till våldsutövaren. FN (1993) definierar våld mot 

kvinnor som  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda 

till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om 

sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 

offentliga eller privata livet."  (översättning av NCK u.å. av FN:s definition).  

Vi är medvetna om att våld kan förekomma i alla relationer. Vi har aktivt valt att avgränsa fokuset 

till mäns våld mot kvinnor då det förekommer i större utsträckning samt anses som ett 

folkhälsoproblem (WHO 2005). Vi vill understryka att vår avgränsning inte ska ses som ett sätt att 

förminska eller förringa förekomsten av våld i andra former av nära relationer.  

 

1.4.2 Socialarbetare 

Med begreppet socialarbetare avses i vår studie yrkesverksamma som kommer i kontakt med 

våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Vi har aktivt valt att använda begreppet socialarbetare för att 

kunna bredda vårt urval. Att använda benämningen socialarbetare ger en större möjlighet att 

inhämta upplevelser från flera organisationer och arbetsplatser än om vi till exempel enbart valt att 

fokusera på socialsekreterare verksamma inom socialtjänsten. Socialarbetare kan vara bland annat 

socionomer men även personer inom ideell sektor som arbetar som socialarbetare utan 

högskoleexamen. Vi har dock valt att inte enbart fokusera på socialarbetare vars huvuduppgift är 

att möta våldsutsatta kvinnor då det är en relativt liten grupp i jämförelse med gruppen 

socialarbetare som sporadiskt möter kvinnorna i sitt vardagliga arbete. 

 

1.4.3 Kunskapsbehov 

Med begreppet kunskapsbehov menar vi den kunskap som socialarbetare upplever sig behöva ha i 

sitt arbete. Det kan handla om teoretisk kunskap, om akademisk kunskap, kunskap kring forskning 

och statistik om samhället. Behovet av kunskap handlar också om erfarenhetsbaserad, personburen 

kunskap och så kallad tyst kunskap (Thomassen 2007). Den tysta kunskapen kan vara svår att sätta 
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ord på och har en betydelse i våra handlingar men även hur vi uppfattar och förstår saker och 

händelser. Det kan handla om en känsla av helhetsbilden men som är svår att sätta fingret på. Den 

tysta kunskapen förvärvas genom erfarenheter och tid i yrket (ibid.). Vi vill egentligen inte 

definiera vad socialarbetare upplever som kunskap utan vi menar att det kan vara individuellt och 

variera beroende på arbetsplats och person. Det vi är intresserade av är deras upplevelse av behovet, 

alltså om de upplever sig trygga i arbetet med den kunskap de besitter eller om de upplever sig ha 

för lite kunskap för sin arbetsroll.   
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2. Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt redovisas den forskningsstudier och annan litteratur vi tagit del av genom en 

sammanställning av de centrala och mest adekvata delarna i förhållande till vårt syfte. Vi har valt 

att dela upp forskningen i tre rubriker. Vi har främst utgått ifrån forskning från Sverige om svenska 

förhållanden då vår undersökning skett på arbetsplatser i Sverige. Vi har även kompletterat med 

internationell forskning för att få en bredare grund.  

 

2.1. Socialarbetares kunskapsbehov om våld i nära relationer  

En studie gjord av Ekström (2016a) visar att det finns en stor variation mellan socialsekreterares 

kunskaper kring våld i nära relationer. Vissa yrkesverksamma inom socialt arbete har ingen 

utbildning utöver den kunskap de tillägnat sig under sina studier för att bli socionomer, vissa 

socialsekreterare har genomgått kortare utbildning inom arbetsplatsen medan andra har 

specialiserat sig inom våld i nära relationer. Mattsson (2017) samt Lundberg och Bergmark (2018) 

menar att socionomer upplever sig dåligt rustade för att hantera ärenden där det förekommer våld, 

bland annat för att socionomutbildningen har saknat utbildning riktad mot våld. Mattsson (2017) 

menar att en bidragande orsak till det kan bero på att ämnet våld i nära relationer tillskrivits socialt 

arbete förhållandevis sent. 

 

Ekström (2016a) redogör för att det förekommer stora skillnader mellan kommunala socialtjänster 

avseende socialarbetarnas specialisering inom våld i nära relationer. Ekström (2017) menar att vad 

en våldsutsatt kvinna blir erbjuden för stöd eller får rätt till beror främst på tre saker: vilket utbud 

av insatser som finns i kommunen, om den våldsutsatta kvinnan anses ha egna resurser och om 

socialarbetaren har tid. Förutom den kommunala socialtjänsten finns även ideella organisationer 

som erbjuder våldsutsatta kvinnor hjälp och stöd. Den största delen av den ideella sektorn utgörs 

av kvinnojourer (Moser Hällen & Sinisalo 2018b). En aspekt som är återkommande i forskningen 

rörande socialarbetares kunskaper inom våld i nära relation är utsträckningen av specialisering 

inom de kommunala organisationerna. Det finns även en skiljelinje i forskningen kring aspekterna 

av specialiserade enheter. Viss forskning påvisar positiva vinster med specialisering, samtidigt som 

annan forskning visar på att specialisering bidrar till negativa konsekvenser. Främst större 

kommuner använder sig av specialiserade grupper som hanterar enbart våldsärenden som 

inkommer till organisationen. Ekström (2016b) menar att för en sådan specialiserad enhet är dock 

kunskap och utbildning oerhört viktig hos medarbetarna, just för att en specialistkompetens ska 

kunna utvecklas. Skillmark et al. (2019) menar att en specialiserad enhet kan leda till att 

socialarbetare utanför den specialiserade enheten tvivlar på sin kompetens när det bland annat 

handlar om riskbedömning kring våld i nära relation. Kvinnan slussas då vidare till specialenheten 

där hon hamnar i en kö på grund av hög belastning på enheten. I mindre kommuner saknas ofta en 

speciell avdelning riktad mot våld i nära relationer. Det beror på att inflödet av våldsärenden till 

organisationen inte är lika omfattande, vilket resulterar i att heltidstjänster avsatta för enbart 

våldsärenden inte går att fylla. Istället har till exempel en missbrukshandläggare ett ansvar utöver 

sina “vanliga” arbetsuppgifter för de våldsärenden som inkommer (Ekström 2016a). Ekström 

(2017) menar att personal på specialiserade enheter för våld i nära relation troligtvis kommer 

utveckla mer specialistkunskaper vilket i sin tur leder till att de klarar ta snabbare, adekvata beslut 
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för just våldsutsatta kvinnor. Å andra sidan skriver Ekström (2016a) i en tidigare studie att många 

socialarbetare upplever att specialiseringen också resulterat i förlorad kunskap kring klientens 

situation i helhet då specialiseringen medfört att enheter fokuserar på specifika områden. Olsson 

(2011) menar att arbetsmiljöer där man delar samma kunskaper och förhållningssätt bidrar till en 

stöttning och uppbackning kollegor emellan. En risk finns dock att konflikter mellan andra 

professionella som saknar samma erfarenhet och förmåga att bemöta våldsutsatta kvinnor lätt kan 

uppstå.  

 

Klienter som kommer i kontakt med socialarbetare för stöd och hjälp lägger därmed sin tillit hos 

organisationen och tillit till att den professionella har adekvata kunskaper och kompetenser 

(Dellgran 2015). Enligt Olsson (2011) utvecklas socialarbetares erfarenheter och kunskaper om 

hur kvinnor påverkas av att leva under fysiska och psykiska kränkningar i samband med 

socialarbetarens yrkeserfarenhet vilket tar tid. Moser Hällen och Sinisalo (2018b) menar att 

personer som är verksamma inom kvinnojourer ofta har en lång erfarenhet av arbete med 

våldsutsatta kvinnor och därmed kan bidra med kunskaper som endast förvärvas genom många år 

inom praktiken. Många gånger kommer socialarbetare i kontakt med de våldsutsatta kvinnorna i 

samband med en separation. Bemötandet från socialarbetare kan då vara en avgörande faktor för 

att kvinnan ska fullfölja separationen. Det ökar vikten av att de professionella kan visa att de tar 

våldet på allvar och att kvinnan kan få stöd (Moser Hällen & Sinisalo 2018c). Den våldsutsatta 

kvinnans egna förståelse för sin våldsutsatthet kan enligt Moser Hällen och Sinisalo (2018c) öka 

genom att socialarbetaren i mötet med kvinnan förklarar våldets mekanismer. En studie gjord av 

Witt och Diaz (2019) redogör för hur socialarbetare i England själva anser sig ha ett ansvar att i sin 

tur förmedla kunskap om våld i nära relationer till samhället samt förmedla hur våldet kan påverka 

både föräldrar och barn som lever i våldsamma relationer. 

 

 

2.2. Socialarbetares hantering av våldsärenden 

Ekström (2016b) menar att bland politiker och tjänstemän vid socialtjänsten har arbetet med 

våldsutsatta kvinnor en hög status och därmed prioriteras budgeten i jämförelse med andra enheter. 

Ulmestig (2018) uttrycker det som att de våldsutsatta anses som en VIP-grupp i jämförelse med 

andra utsatta grupper som till exempel personer med missbruk. I Sverige har utvecklingen gått från 

helhetssyn till specialiserade enheter (Ekström 2016b). Det är nu framförallt inom de specialiserade 

enheterna på socialtjänsten som stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relation hanteras och 

utförs (ibid.). För mindre kommuner kan detta bli problematiskt. Det är ofta få våldsutsatta kvinnor 

som söker hjälp hos socialtjänsten i mindre kommuner och vid den tidpunkten ska en socialarbetare 

som har andra uppgifter nu vara “specialist” på våld i nära relation (Ekström 2016b). Ekström 

(2016b) redogör också för att socialarbetare upplever det svårt att möta de våldsutsatta kvinnornas 

behov samt att de saknar verktyg för att snabbt och effektivt kunna hjälpa kvinnorna. Stödet kan 

vara tidskrävande att ge och blir därför svårt att hinna med på grund av alla andra uppgifter arbetet 

kräver. En studie gjord av Ulmestig (2018) visar att socialarbetare upplever handläggningen i 

våldsärenden som svår och kan vara tidsödande. Arbetet med våldsutsatta är spretigt och kan kräva 

att socialarbetare gör undantag från rutiner vilket kan vara mer tidskrävande än att följa rutiner. 

Studien visar vikten av att förstå att problem och svårigheter finns kvar efter uppbrottet från en 
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våldsam relation. Även en viktig förståelse kan vara att en del av uppbrottsprocessen kan vara att 

återgå till förhållandet (ibid.). Ur ett organisationsperspektiv är stödet som erbjuds till kvinnorna 

besvärligt då det bland annat berör olika enheter inom hjälpapparaten. I vidare utsträckning kan de 

socialarbetare som då lägger ner tid och energi att hjälpa dessa kvinnor och tar det på stort allvar 

också de anses som besvärliga medarbetare (Ekström 2016b). Problem på en organisatorisk nivå i 

form av strukturer på arbetsplatsen och resurser i arbetet kan i sin tur leda till att socialarbetare 

upplever otillräcklighet (Witt & Diaz 2019).  

 

En undersökning av Skillmark et al. (2019) visar att FREDA, som är ett standardiserat 

bedömningsverktyg för arbetet med våld i nära relationer (Socialstyrelsen 2019a), hjälper 

socialarbetare i deras uppgifter men det är oklart om det tillgodoser klienterna i deras upplevda 

behov (Skillmark et al. 2019). FREDA kan dock ge en överblick av risker men kunskaper om våld 

är fortfarande nödvändig för att kunna få en djupare förståelse av utvärderingen. Dock verkar 

användandet av standardiserade verktyg hjälpa klienten att få en insikt i sin utsatta situation och 

bidrar till en ökad vilja att sätta sig i säkerhet (ibid.). Riskbedömningar är obligatoriska när klienter 

blivit utsatta för våld i nära relation. Trots strävan mot en standardisering har det visat sig finnas 

stora brister i att följa rutinerna, använda standardiseringsverktyg samt tillämpa dem på ett adekvat 

sätt. Skillmark et al. (2019) beskriver att den ökade standardiseringen kan bidra till att bedömningar 

gjorda på magkänslan uteblir vilket i sin tur ger ökad kvalitet, legitimitet och rättssäkerhet. Samma 

studie visar även att med en ökad standardisering med hjälp av bland annat FREDA stärks även 

socialarbetarens möjlighet att utföra sitt arbete i större grad än att det leder till en 

deprofessionalisering och till att socialarbetare slutar tro på sin egna förmåga. De socialarbetare 

som hade mer erfarenhet inom våld i nära relationer var också de som i större utsträckning använde 

sig av de rutiner som fanns till hands för arbetet inom våld (Lundberg & Bergmark 2018). Skillmark 

et al. (2019) menar att socialtjänstens val av riskbedömningsverktyg inte var systematiska utan var 

slumpmässigt gjorda utan en kritisk bedömning av alternativen. 

 

Olsson (2011) beskriver vikten för socialarbetare av att hitta en inre balans i sitt agerande och sina 

egna tankar i mötet med de våldsutsatta kvinnorna. Det kan handla om starka känslor såsom sorg, 

vrede och upplevelser av skuldkänslor gentemot den våldsutsatta kvinnan. Att samtidigt, vid sidan 

av arbetet klara av att leva ett gott liv med vetskapen om vad den utsatta kvinnan får utstå kan vara 

utmanande. Att skapa en balans kan ta lång tid vilket gör att samarbete med erfarna kollegor är av 

stor vikt för ny personal inom området. Ekström (2016a) redogör för faktorer som socialarbetare 

ser som viktiga i sitt arbete med att stödja kvinnor som blivit utsatta för våld. Utveckling av deras 

kompetens, handledning samt att ha kollegor inom området benämns som viktiga faktorer. 

Kunosson (2014) menar att inom kvinnojourer är de kollektiva erfarenheterna en av de viktigaste 

utgångspunkterna då delad erfarenhet bidrar till kunskap. Olsson (2011) menar att en utmaning för 

socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvinnor är att ha förmågan att enbart lyssna på 

kvinnans berättelse utan att komma med råd. 

 

Ett hjälpmedel för socialarbetare i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna är att sätta upp olika krav 

och trösklar för att skapa begränsningar i sitt arbete. En del väljer att ge stöd till alla kvinnor som 

önskar medan andra begränsar stödet till de kvinnor som lämnat eller som bestämt sig för att lämna 

sin man (Ekström 2016b). Kvinnojourer har en större frihet att kunna anpassa arbetet utifrån de 
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förutsättningar som finns inom jouren. Kunosson (2014) beskriver att varje enskild kvinnojour 

formulerar de utgångspunkter och förhållningssätt som råder inom den specifika jouren. Vidare 

menar Ekström (2016b) att med en socialarbetares handlingsutrymme skapas variationer i det stöd 

som kvinnor får. Dels för att socialarbetare ställer olika krav, är i olika grad specialiserade på våld 

i nära relationer, dels för att kvinnorna har olika behov. Dellgran och Höjer (2015) beskriver att 

även när det inte är de organisatoriska frågorna som står i centrum för området som ska studeras är 

det svårt att inte se till de organisatoriska förhållandena då socialarbetare påverkas av den 

organisationen de arbetar inom. Även om de har ett stort handlingsutrymme kan socialarbetare inte 

trolla fram insatser om till exempel socialtjänsten inte har tillgång till dessa (Ekström 2016b). 

Socialarbetare behöver därför ha organisationen bakom sig som stöttar i arbetet.  Det är viktigt att 

kunskapen om våld och synen på våld stämmer någorlunda överens mellan samarbetspartners för 

att ett samarbete ska bli effektivt. Ekström (2016b) menar att om kollegor har bristande kunskap 

om våld och kring hur ett stöd ska utformas kan det uppstå meningsskiljaktigheter och komplicera 

arbetet. En annan faktor som försvårar arbetet för socialarbetare är bristen på kunskap om vad andra 

enheter jobbar med. Sådan okunskap kan medföra att stödet till kvinnan fallera (ibid.).  

 

 

2.3. Vikten av att våga fråga om våld  

Rutiner och utbildning inom våld i nära relationer samt socialarbetare som själv upplever sig ha 

kompetens inom våld bidrar till att socialarbetare i större utsträckning frågar klienter om våld 

(Lundberg & Bergmark 2018). Överlien (2018) menar att upplevelsen av att besitta kunskap är en 

bidragande orsak till att man upptäcker våldet. Moser Hällen och Sinisalo (2018d) menar att om 

socialarbetare inte ställer frågor rutinmässigt till alla klienter finns en risk att klienter som blivit 

utsatta för våld i nära relationer inte fångas upp. Det stämmer överens med resultatet i en studie 

gjord av Lundberg och Bergmark (2018) som visar att socialarbetare med rutin att fråga sina 

klienter om förekomsten av våld också har en ökad chans att kunna identifiera de våldsutsatta i 

jämförelse med de socialarbetare som endast frågar om våld när de upplever en misstanke om att 

våld förekommer. Samma studie visar dock att många socialarbetare frågar om våld enbart om det 

finns skäl för att frågan bör ställas, det vill säga att frågan inte ställs rutinmässigt. Även Överlien 

(2018) beskriver att frågan om våld ofta behöver ställas till klienten för att kunna upptäcka våld. 

Moser Hällen och Sinisalo (2018d) menar att många socialarbetare inte känner sig trygga i att fråga 

om våldsutsatthet. Det är en följd av att de upplever sig sakna nog med kunskap om våld och om 

mekanismerna bakom våld för att kunna ta emot svaren. Det finns en rädsla att man som 

socialarbetare gör mer skada genom att fråga om våld (ibid.) och är förknippad med känslan av att 

kränka klientens integritet (Överlien 2018). 

 

Samtidigt får inte socialarbetares förutsättningar för att utföra sitt arbete glömmas bort. Moser 

Hällen och Sinisalo (2018a) redogör för vikten av att som socialarbetare ha förutsättningar när det 

kommer till att fråga om våld. Författarna menar att handledning både sinsemellan kollegor och 

externa parter är en del i att kunna skapa förutsättningar. Att lyfta ärenden i arbetsgruppen kan 

bidra till att socialarbetare får möjlighet att ventilera och reflektera över sin arbetssituation. 

Upplevelser av att inte ha rätt förutsättningar för arbetet bidrar till en känsla av osäkerhet. Därav 

är det viktigt att organisationen tillgodoser de förutsättningar som personalen behöver (ibid.). En 
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annan aspekt av att det inte alltid frågas om våld är enligt Moser Hällen och Sinisalo (2018d) att 

det kan grundas i ett motstånd från arbetsledningen inom organisationen till följd av resursbrist 

samt att det kan leda till högre arbetsbelastning. Fler våldsärenden skulle bidra till en hög 

arbetsbelastning samt fler utgifter för organisationen vilket skapar en diskrepans mellan 

organisationens syfte och dess arbetssätt. Att organisationen undviker problemen för att slippa ha 

hand om dem när den typ av organisationer, alltså sociala institutioner, är utformade för att kunna 

hantera konflikter i samhället och för att kämpa för att lösa dem går emot det egna uppdraget (Levin 

2008).   
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt redogör vi för vårt val av teoretiska begrepp och hur dessa kan förstås i förhållande 

till vår studie. Vi har valt att utgå från de teoretiska begreppen KASAM samt handlingsutrymme. 

Begreppen har valts för att få en fördjupad förståelse och tolkning av vårt insamlade material vidare 

i arbetet. 

 

 

3.1. KASAM  

KASAM är ett teoretiskt begrepp som Aaron Antonovsky myntade på 1980-talet (Svensson et al. 

2008).  Begreppet betyder “känsla av sammanhang” och är ett nyckelbegrepp inom den salutogena 

teorin (Eriksson 2015). Den salutogena teorin riktar uppmärksamheten till anledningen att personer 

behåller sin hälsa snarare än till orsaken av att de mår dåligt (Antonovsky 2005). Teorin utgår från 

en positiv människosyn där man anser att människan har resurser och erfarenheter att hantera de 

motgångar som kan uppstå (Eriksson 2015). Att utgå ifrån det salutogena perspektivet bidrar till 

att fokusera på faktorer som främjar hälsan på arbetsplatser och hos medarbetare. Vi är medvetna 

om att den salutogena teorin går att tillämpa på flera sätt likaså KASAM som kan appliceras på 

flera nivåer såsom individ-, grupp-, organisation och samhällsnivå (ibid.). Vi har valt att använda 

oss av KASAM ur ett professionsperspektiv, vilket i detta fall är ur socialarbetares perspektiv. Hur 

personer klarar av att hantera stressfyllda situationer är beroende av deras KASAM. Det handlar 

inte enbart om att ha förmågan att hantera den stressfyllda situationen och ha hälsan i behåll, utan 

det handlar även om att förbättra hälsan (Eriksson 2015). Antonovsky (2005) beskriver att 

motgångar och stress kan ses som “stressorer” och att det är personens “resurser” som är avgörande 

för hur stressorerna hanteras. Stressorer och resurser är varandras motparter. Stressorer är 

oundvikligt och drabbar alla människor under hela livet men det är människors resurser som avgör 

hur man ser på stressorerna samt hur stressorerna hanteras (ibid.).  

 

Begreppet KASAM är uppbyggt av tre dimensioner, meningsfullhet, hanterbarhet samt 

begriplighet (Antonovsky 2005). Meningsfullhet handlar om att man kan se en mening i det man 

gör. Det är av vikt att socialarbetare, i detta fall, kan se att arbetet de utför faktiskt har betydelse. 

Motivationen fallerar snabbt om man arbetar med något man inte förstår varför man gör eller vad 

man gör. Det är av vikt att känna att ens insats faktiskt gör skillnad och spelar roll. Det ger arbetet 

ett syfte vilket skapar en drivkraft. Hanterbarhet handlar om en känsla av att faktiskt klara av att 

hantera uppgiften som ligger framför en. Att uppgiften individen har framför sig inte är övermäktig 

utan känns verklighetsförankrad (ibid.). Utan hanterbarheten skulle drivkraften snabbt försvinna 

och därmed meningsfullheten med arbetet likaså. Hanterbarhet innebär också upplevelsen av att ha 

så pass mycket resurser att uppgiften eller händelsen blir hanterbar. Att känna hanterbarhet kan 

också ge en trygghet i arbetet då socialarbetare upplever sig ha kunskap eller möjlighet att ta reda 

på kunskapen för att kunna utföra arbetet. Antonovsky (2005) menar att med en hög grad av 

hanterbarhet minskar risken att uppleva sig som ett offer för omständigheterna runt omkring. Sista 

dimensionen handlar om begriplighet (ibid.). Scheffer Lindgren (2009 s. 31) beskriver begriplighet 

som “förmågan att bedöma verkligheten”. Att dels ha kunskap om sitt arbete för att det ska bli 

begripligt, men även för att förstå varför det ska utföras på ett visst sätt. Antonovsky (2005) menar 

att begriplighet handlar om att intryck både från omgivningen och intryck inifrån sig själv upplevs 
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som begripliga och sammanhängande, till skillnad från ett kaosartat tillstånd, med en oordnad 

struktur som är oförklarlig. Antonovsky (2005) menar vidare att KASAM handlar om individens 

relation till omvärlden omkring sig. 

 

En stark KASAM innebär att ha en stark känsla av sammanhang och bidrar till att lättare lösa 

problem samt att se situationer som tillfälliga och övergående istället för att se dem som konstanta 

och eviga. Att se problemet som endast en tillfällighet, att det är övergående, gör att det inte 

behöver ta över hela ens värld. En person med stark KASAM behöver inte hitta meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet i alla områden av livet, utan för den sakens skull fortfarande ha en 

stark KASAM. Det handlar mer om att det finns delar i livet som upplevs som viktiga för personen. 

Saknas dock dessa viktiga delar är det stor sannolikhet att personen har en svag KASAM 

(Antonovsky 2005). En svag KASAM tenderar att bidra till en övertygelse att kaos är oundvikligt. 

Personen klarar inte av att göra problemet begripligt som en följd av att redan innan anta att det är 

omöjligt. Antonovsky (2005) menar att personer som upplever sig ha en högre KASAM också 

bättre klarar att hantera stress än personer med låg KASAM. 

 

 

3.2. Handlingsutrymme 

Människor är olika och socialt arbete är en spretig och mångfasetterad verksamhet. Därav kan inte 

socialarbetare träna in en metod eller ett arbetssätt som kommer gälla en gång för alla. 

Improvisation är nödvändigt och handlingsutrymmet skapar valmöjligheter för socialarbetaren 

(Svensson et al. 2008). Svensson et al. (2008) menar att socialarbetaren och klienten tillsammans 

ska komma överens om vad som ska ske. Det är just handlingsutrymmet som ger socialarbetaren 

dessa valmöjligheter och chansen att kunna göra egna bedömningar kring kvinnans krav och 

uttryckta behov. Det är viktigt för socialarbetare att kunna hjälpa de våldsutsatta kvinnorna på ett 

individuellt sätt i samspel med vad kvinnan själv upplever och tror kan hjälpa henne. 

Handlingsutrymme handlar även om att som socialarbetare kunna arbeta med sig själv som ett 

verktyg genom sin personlighet och individuella kunskaper. Dock styrs socialarbetarens 

handlingsutrymme av organisationens ramar. Svensson et al. (2008) menar att det är 

socialarbetarens uppgift att knyta samman medborgarens behov med organisationens uppgift och 

skapa en lösning som båda parter är nöjda med. Socialarbetaren har en frihet att hantera detta 

utrymme, men det innebär även ett ansvar. Hur socialarbetaren väljer att använda sitt 

handlingsutrymme beror på dennes tidigare erfarenheter, personlighet och livserfarenheter. Hur 

socialarbetaren väljer att agera kan även bero på organisationen. Traditioner kan uppstå inom 

arbetsplatser vilket leder till att medarbetare hanterar handlingsutrymmet relativt likartat. Svensson 

et al. (2008) menar att det är av stor vikt att socialarbetaren gör medvetna och genomtänkta 

handlingar. Författarna menar att det kan göras genom att reflektera kring arbetet och hålla sig 

uppdaterad på den senaste forskningen. Men med valmöjligheter kommer även en ofrånkomlig 

osäkerhet. Utmaningen blir då att klara av att känna en trygghet i osäkerheten och omarbeta 

osäkerheten till en möjlighet eller utmaning istället för ett hinder. Där kommer en kreativ sida in i 

det sociala arbetet (ibid.).  
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4. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilka metoder vi har använt oss av under arbetsprocessen 

samt de val och etiska överväganden vi gjort. Avslutningsvis kommer vi redogöra för vår 

förförståelse inom området. 

 

4.1. Metodval 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att olika metoder producerar olika typer av data. I vår 

undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod där data samlades in genom 

intervjuer. Vi ansåg att en kvalitativ metod lämpade sig bäst utifrån syftet med vår studie, vilket 

var att försöka förstå och beskriva andra personers upplevelser, i detta fall socialarbetares. Jacobsen 

(2012) samt Svensson och Ahrne (2015) redogör för att datainsamling i kvalitativa studier samt 

intervjuer är bra när man vill ta del av berättelser och andra personers upplevelser. Studien har sin 

grund i hermeneutiken, den vetenskapliga traditionen som bygger på att delar kan förstås utifrån 

sig själva samt genom det sammanhang eller helhet som varje del bidrar till att skapa (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) redogör för att den hermeneutiska traditionen 

handlar om att tolka och förstå. För att uppnå syftet är det precis vad vi gjort. Vi har genom analys 

tolkat socialarbetares berättelser och försökt förstå deras situation och upplevelse. Vidare menar 

Alvesson och Sköldberg (2017) att begreppet “upplevelse” är centralt i just den hermeneutiska 

traditionen.  

 

 

4.2. Urval 

Vi började med att fundera kring vilka personer som arbetar inom ramen för vår forskningsfråga. 

Då vårt syfte handlar om socialarbetares upplevelser behövde vi tillfråga personer som är 

verksamma inom socialt arbete. Då begreppet “socialarbetare” är brett, diskuterade vi vilka 

socialarbetare vi trodde skulle kunna bidra till en bred empiri och adekvat information. Då vi 

specifikt valde ut vilka socialarbetare vi skulle tillfråga att delta menar både Larsen (2009) och 

Jacobsen (2012) att vi gjorde ett strategiskt urval. Larsen (2009) kallar det strategiska urvalet för 

ett godtyckligt urval då forskaren väljer respondenterna efter egen bedömning för att säkerställa att 

urvalet blir brett, varierat och bestående av de som bäst lämpar sig att belysa frågeställningen. Det 

första urvalskriteriet var att respondenterna skulle vara verksamma inom socialt arbete samt 

komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Det andra urvalskriteriet var att 

respondenterna skulle vara verksamma inom olika typer av organisationer såsom anställda inom 

kommunen eller inom ideella verksamheter. Detta kriterium valdes utifrån en önskan om att kunna 

få en utökad förståelse för eventuella likheter och skillnader samt för att få bredare infallsvinklar. 

Det tredje urvalskriteriet var att respondenterna skulle ha olika arbetsuppgifter i förhållande till de 

våldsutsatta kvinnorna, samt möta de våldsutsatta kvinnorna i olika stadier. Vårt urval bestod därför 

av socialarbetare som arbetar med allt ifrån myndighetsutövning och som utförare av insatser samt 

inom ideella verksamheter. Av praktiska skäl valde vi att ta kontakt med respondenter i 

Västsverige.  
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Vårt urval bestod av sex yrkesverksamma socialarbetare som kom i kontakt med kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer. Socialarbetarna hade varierad grad av utbildning och arbetslivserfarenhet, 

där samtliga har minst tio års erfarenhet av socialt arbete. Dock menar Jacobsen (2012) att antalet 

respondenter inte är det viktigaste i en kvalitativ undersökning utan om de ger relevant och adekvat 

information som kan belysa syftet i uppsatsen. Med hänsyn till respondenternas integritet och i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017) valde vi att inte redogöra för vilken ålder eller inom vilken 

kommun respektive respondent var verksam då vi inte ansåg det var relevant utifrån vårt syfte. 

Dock var alla våra respondenter kvinnor verksamma inom såväl små som stora kommuner. 

 

 

4.3. Datainsamling 

Vi valde att kontakta några av våra respondenter via telefon, då vi upplevde det som ett mer 

personligt tillvägagångssätt, än till exempel mail. Vid telefonsamtalen gjordes en kort presentation 

av vilka vi var, vår utbildning samt syftet med vår studie. Några respondenter hade vi genom 

tidigare arbetssituationer blivit bekanta med och ansåg att de passade in på våra urvalskriterier. 

Dessa respondenter tillfrågades muntligt i grupp om deltagande i vår uppsats och bads att i 

efterhand ta kontakt med oss om de var intresserade att delta. Detta gjordes utifrån att anonymiteten 

skulle öka och att de skulle kunna välja att delta utan vetskap från kollegor. Vi valde att i största 

möjliga mån vara flexibla med tid och plats för intervjuerna och överlät valet till våra respondenter. 

Dels för att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt i intervjusituationen och dels 

med hänsyn till att deras tid och engagemang var värdefull för oss. I samtliga fall valde 

respondenterna att intervjuerna skulle ske på respektive arbetsplats.   

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (Jacobsen 2012). Vi brainstormade frågor kring 

syftet och frågeställningarna vilket resulterade i en mängd frågor. Vi gick successivt igenom 

frågorna och plockade de som bäst skulle kunna fånga upp information för att besvara vårt syfte. 

Carlsson (2017) menar att det är viktigt hur frågorna i en intervju ställs. Olika formuleringar av 

frågorna kan ge olika svar. Carlsson (2017) rekommenderar därför att man startar med en 

pilotstudie för att testa sina frågor (ibid.). För att testa vår intervjuguide genomförde vi den första 

intervjun innan resterande intervjuer bokades in, för att ha lite tid på oss för eventuell justering av 

intervjuguiden. Respondenten fick efter intervjun berätta hur hen upplevt situationen samt frågorna 

och delge sina synpunkter på eventuella förändringar. Vi uppmärksammade att olika sätt att 

formulera intervjufrågor kan möjliggöra en viss typ av svar medan andra omöjliggörs (Svensson 

& Ahrne 2015). Vi insåg att vissa justeringar av intervjun skulle optimera intervjuguiden. Vi 

omkonstruerade vissa formuleringar för att öka möjligheten till reflekterande svar. Dock togs inget 

tema bort men ett tema lades till.  Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide vilket 

innebar att vår intervjuguide bestod av några teman vi önskade beröra under intervjun samt några 

underfrågor till varje tema (Hjerm et al. 2014) (se bilaga 1). Intervjuguiden användes som ett stöd 

och vår uppgift var att se till att alla områden blev berörda samt att ställa följdfrågor. Vi ansåg att 

vår möjlighet att samla in lämplig information ökade om vi hade en halvstrukturerad intervjuguide. 

Enligt Hjerm et al. (2014) är halvstrukturerad intervjuguiden lämplig när man inte vet vilka svar 

som kommer att ges och flexibilitet kan krävas, samt om man vill få en djupare förståelse för ämnet. 

Utifrån att våra respondenter befann sig inom olika områden och arbetssituationer valde vi att göra 
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små justeringar av intervjuguiden utefter vad vi ansåg var lämpligt att fråga om vid respektive 

intervjutillfälle. 

 

Vi har båda två deltagit vid samtliga intervjuer och disponerat arbetsuppgifterna under 

intervjutillfällena på så sätt att en person har ansvarat över intervjun medan den andra har iakttagit, 

antecknat samt ställt följdfrågor (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vid de tillfällen någon 

av oss var bekant eller kände till respondenten sedan innan valde vi att personen som inte träffat 

respondenten tidigare ansvarade för intervjun. Vi valde att genomföra enskilda intervjuer vilket 

lämpar sig bra då vi var intresserade av de enskilda personernas upplevelser och ville undvika att 

respondenterna svar skulle påverkas av varandra (Jacobsen 2012). Vid ett tillfälle intervjuade vi 

dock två socialarbetare samtidigt efter deras önskemål. Resterande intervjuer skedde enskilt.  

 

Intervjuerna varade mellan 30 minuter och 80 minuter. Vad som avgjorde tiden var hur mycket tid 

respondenterna hade till förfogande samt hur mycket de utvecklade sina svar. Vi spelade in 

intervjun efter samtycke från respondenten för att kunna transkribera och återge citat under senare 

fas i studien. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner, då vi ville försäkra oss om att minst 

en inspelning skulle bli användbar. 

 

 

4.4. Analysmetod   

Forssén och Carlstedt (2017) menar att analyserandet startar samtidigt som intervjuerna börjar. 

Samtalen tolkas i stunden och aktiva val tas av hur samtalet ska fortlöpa (ibid.). Efter att 

intervjuerna var genomförda transkriberade vi de inspelade intervjuerna i sin helhet, vilket senare 

skulle ligga till grund för vår fortsatta analys. Öberg (2015) menar att det allra första steget i att 

bearbeta en text är transkriberingen. Öberg (2015) menar även att den bör ske strax efter intervjun 

för att intryck från intervjutillfället ska vara så tydliga som möjligt. Vi läste sedan den 

transkriberade texten med en induktiv ansats. Lundman och Hällgren Granheim (2017) beskriver 

induktiv ansats som ett sätt att leta efter mönster i empirin och att man analyserar texten utifrån 

respondentens berättelse och inte utifrån en förutbestämd teori eller förklaring. Vi analyserade vår 

insamlade data med hjälp av en innehållsanalys. Jacobsen (2012) menar att en innehållsanalys kan 

användas för att berika den insamlade datan samt göra den enklare att förstå. Det transkriberade 

materialet lästes igenom flertalet gånger för att vi skulle få en helhetsbild och en känsla för vilka 

olika teman som dök upp i texterna. De meningar, ord och avsnitt vi ansåg hänga ihop markerades 

med färgpennor för att lättare få en överblick över respektive tema. En färg fick representera ett 

enskilt tema, det vill säga ett ämne som utmärker sig från varandra (Lundman & Hällgren Granheim 

2017). Samtliga meningar med samma färg togs ut ur texten och sattes in i ett nytt dokument i 

datorn. Detta gjordes för att reducera och förenkla texten i det fortsatta analysarbetet (Jacobsen 

2012). Vi gjorde en så kallad dekontextualisering genom att ta ur meningar och stycken ur sitt 

ursprungliga sammanhang för att de hängde ihop med besvarandet av vårt syfte (Forssén & 

Carlstedt 2017). De teman som hängde ihop bildade större övergripande huvudteman. Analysen 

utmynnade i åtta teman som gemensamt bildade tre huvudteman. Genom att tematisera fick vi en 

överskådlig bild av vad de olika respondenterna ansåg om samma teman och vi kunde se om åsikter 

och upplevelser överensstämde med varandra eller om olikheter förekom (Jacobsen 2012). Vi 
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gjorde vad Forssén och Carlstedt (2017) kallar en rekontextualisering när stycken och meningar 

placeras in i ett nytt tolkande sammanhang som blir gemensamt för hela uppsatsen. Senare fördes 

tolkningen tillbaka till den ursprungliga intervjun för att kontrollera att analysen överensstämde 

med den ursprungliga meningen i det ursprungliga sammanhanget. I samband med att vi 

analyserade texten och teman framträdde, fann vi även två teoretiska begrepp som skulle hjälpa 

oss i vidare analys och bidra till en djupare förståelse för materialet. Därefter lästes materialet 

igenom med en abduktiv ansats där vi utgick ifrån de teoretiska begreppen KASAM och 

handlingsutrymme (Alvesson & Sköldberg 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver 

abduktion som en växling mellan teori och material och att de kan tolkas i ljuset av varandra.  

 

 

4.5. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Att säkerställa hög tillförlitlighet, exakthet och precision vid en kvalitativ undersökning kan vara 

svårt då det finns risk att respondenterna kan ha påverkats av intervjuaren eller situationen de 

befunnit sig i, vilket i sin tur kan ha påverkat dennes svar (Larsen 2009). Skulle samma 

undersökning gjorts några dagar tidigare eller senare, av en annan intervjuare är vi medvetna om 

att svaren kunde ha blivit annorlunda (Kvale & Brinkmann 2014). Men vi har eftersträvat 

noggrannhet och exakthet under hela arbetets gång. Att tydligt och noggrant ha förklarat vårt 

tillvägagångssätt har ökat tillförlitligheten i vår uppsats. Det kan i sin tur leda till att andra personer 

kan göra en studie på liknande vis, dock kan resultatet skilja sig (ibid.). Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) menar att tillförlitligheten även ökar genom att fler deltar vid intervjutillfällena. 

Att vi var två personer vid varje tillfälle ger en ökad tillförlitlighet jämfört med om vi skulle varit 

ensamma. Det gav oss större möjlighet att fånga upp sidospår och ställa följdfrågor (ibid.). 

 

Kvalitativa metoder medför dock en osäkerhet. Vi kan inte med 100 procents säkerhet veta vad 

som skulle dykt upp eller blivit sagt om vi valt att göra ytterligare intervjuer och om det skulle 

påverkat vårt resultat i något avseende (Svensson & Ahrne 2015). Därmed kan vi konstatera att om 

vi hade intervjuat flera personer med oförändrat resultat hade trovärdigheten blivit högre. Vi har 

eftersträvat transparens samt redogjort för de val och avgränsningar vi gjort under hela arbetets 

gång vilket ökar trovärdigheten av uppsatsen (Svensson & Ahrne 2015). Även vår handledares 

granskande roll bidrog till en ökad trovärdighet. Då vi tillsammans med vår handledare granskat 

arbetet har det givit oss ytterligare synvinklar. Vi har jämfört vår studies resultat med vad andra 

forskare kommit fram till. Enligt Svensson och Ahrne (2015) stärks trovärdigheten av en studie 

genom att jämföra resultaten med undersökningar som kommit fram till liknande slutsatser. 

Svensson och Ahrne (2015) menar att trovärdigheten också avgörs av läsaren på så sätt att om inte 

läsaren tror på det som står i en uppsats är trovärdigheten inte heller bra. För att få en uppsats 

trovärdig så gäller det att författarna är väl insatta i projektet och att undersökningen har bedrivits 

med noggrannhet och systematik (Dahlin-Ivanoff 2015), vilket vi har strävat efter. Det måste även 

finnas en trovärdighet mellan den insamlade datan och analysen av den (Wihlborg 2017). 

Ytterligare ett sätt att bedöma en studies trovärdighet är att se till att ha en röd tråd genom hela 

arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017).  
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Validiteten handlar om huruvida en undersökning undersökt det som syftesformuleringen avser 

(Kvale & Brinkmann 2014). Vi menar att vår uppsats har ett resultat som står i förhållande till vårt 

syfte och integreras med varandra. Det menar vi har bidragit till en ökad validitet i vår uppsats. 

Wihlborg (2017) menar att validitet inte är tillämpbart i en kvalitativ analys då syftet kan ändra 

mening under tiden samt att teman som bildas under analysen gör unika upptäckter. Hade vi valt 

andra teman hade det lett till att andra meningar och betydelser upptäckts (ibid.).  

 

Vi är medvetna om att vår bekantskap med några av respondenterna kan ha påverkat intervjuerna. 

Dels kan det ha lett till att viss information inte utvecklats i samma utsträckning som om 

intervjuaren var okänd för respondenten och var ovetande om intervjuarens förkunskaper. Vi valde 

därför att den av oss som aldrig träffat respondenten tidigare skulle vara ansvarig för den specifika 

intervjun. Risken att information blev outtalad minskade därmed. En positiv sida av bekantskapen 

kan å andra sidan ha lett till en trygghet hos respondenten och även hos oss som intervjuade, vilket 

kan ha ökat tilliten, ärligheten och flödet under intervjun. Plats för intervjun valdes av 

respondenterna och samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att det kan bidra till en trygghet för respondenten att befinna 

sig i en bekant miljö. Men respondenten kan även känna ett ansvar över att representera sin 

organisation och vill framstå som en god kollega. Det kan medföra att det blir svårare att påpeka 

brister samt personliga upplevelser av sin egen och arbetsplatsens kunskaper inom ett känsligt 

område i jämförelse med om vi träffats på en neutral plats (ibid.).  

 

 

4.6. Etiska överväganden  

Forskningsetik handlar om krav inom etiken som ligger på forskaren och på hur forskningen går 

till (Vetenskapsrådet 2017). När det handlar om relationer mellan människor betyder det att etiska 

frågor kommer att bli aktuella (Svensson & Ahrne 2015), som till exempel vid en intervju. I vår 

studie har vi utgått från det Vetenskapsrådet (2017) benämner som god forskningssed. För att ta 

hänsyn till varje respondents integritet arbetade vi utifrån vetenskapsrådets grundläggande 

individskyddskrav. Vi informerade samtliga respondenter att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Respondenterna blev informerade om att inga 

obehöriga skulle komma att ha tillgång till materialet samt att materialet endast skulle användas i 

vår studie. Respondenterna informerades även om att ljudupptagningar och övrigt material skulle 

förstöras när uppsatsen färdigställts. Ett skriftligt informerat samtycke att delta i vår studie 

inhämtades från samtliga respondenter innan intervjuerna påbörjades (ibid.) (se bilaga 2). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) innebär ett informerat samtycke bland annat att information ges till 

respondenten angående syftet av undersökningen, frivilligheten att delta, information om vem som 

kommer ha tillgång till materialet samt att respondenten har tillgång till den slutliga produkten när 

arbetet är färdigställt om så önskas. Öberg (2015) skriver att man borde lämna ett informationsbrev 

innehållande viktiga aspekter av intervjun. Därav valde vi att lämna ett brev till våra respondenter 

med våra kontaktuppgifter samt en sammanfattning av det informerade samtycket som vi gått 

igenom innan intervjun startade (se bilaga 3). Det gjorde vi ifall respondenten i efterhand önskade 

kontakta oss rörande intervjun. Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av integritet och skydd mot 

respondenternas privatliv vilket innebar att vi enbart fokuserade på frågor som rörde 

respondenternas profession och arbetserfarenheter.  
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För att värna om respondenternas anonymitet ville vi i så hög utsträckning som möjligt begränsa 

hanteringen av personuppgifter. Vetenskapsrådet (2017) uppger att inspelning av röster ska ses 

som en personuppgift och ska behandlas därefter. Det gjorde att ljudupptagningarna av intervjuerna 

hanterades med försiktighet, och raderades när uppsatsen var färdigställd. Anonymitet kan uppnås 

om det insamlade materialet inte kan kopplas till en bestämd individ (ibid.). Att inte föra anteckning 

över vilken inspelning som kopplas till vilken intervju och inte nämna några namn har vi på så sätt 

försökt minska risken att rösten kan kopplas ihop med identitet. Vi såg också till att anonymisera 

och skriva på rikssvenska för att inte dialekt eller vissa personifierade ord skulle kunna härleda till 

vem som sagt vad, vid de tillfällen vi återgav citat. De blanketter som respondenterna signerade 

innan intervjuerna gav oss ytterligare en personuppgift att beakta. De förvarades på ett säkert ställe 

fram tills uppsatsen färdigställts, då de förstördes. 

 

4.7. Förförståelse 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på socionomprogrammet kom vi båda i kontakt med 

ärenden som rörde våld i nära relationer. Vi fick uppleva olika tillvägagångssätt i hur socialarbetare 

väljer att arbeta med det. Vi är medvetna om att det är skillnad att arbeta inom ideella organisationer 

och inom offentliga myndigheter. Vi förstår att förutsättningarna är olika och vi har förståelse för 

att socialarbetare inom offentliga myndigheter har många olika perspektiv att ta hänsyn till och 

arbetar under krav från lagar och politiker. Vi är medvetna om att socialarbetare inom ideella 

verksamheter kan fokusera på kvinnans perspektiv i större utsträckning och en större möjlighet att 

endast handla utifrån den aktuella verksamhetens egna regler och krav. Rollerna i arbetet skiljer 

sig även åt mellan ideella och offentliga verksamheter vilket kan bidra till olika förutsättningar där 

bland annat resurserna kan prioriteras på olika vis. Inom frivilliga organisationer arbetar ofta 

personer med ett brinnande intresse för en specifik målgrupp medan socialarbetare inom offentliga 

verksamheter kan bli ålagda uppgifter. Ideella organisationer drivs ofta med en ideologisk grund 

och har möjlighet att ge det största fokuset på våld medan de offentliga verksamheterna måste ha 

alla aspekter och perspektiv i åtanke och kan behöva prioritera fokuset på grund av tidsbrist eller 

ekonomi. Vi är även medvetna om att genom att ha olika krav på sig som socialarbetare kan det 

också spegla känslan av sin arbetsinsats, om denna upplevs vara god nog eller inte. Vi har en 

förförståelse om att det kan vara svårt att känna känslan av att ha gjort ett bra jobb om man inte 

upplever sig ha god kännedom om ämnet.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet samt vår analys av studien. Genom en innehållsanalys av vår 

insamlade data framkom åtta underteman. Dessa underteman sammankopplade vi sedan under tre 

huvudteman. Resultatet analyserades därefter utifrån begreppen KASAM och handlingsutrymme. 

Vi jämförde sedan vårt resultat i förhållande till tidigare forskning inom området. Avsnittet 

presenteras utifrån följande teman där resultat och analys integrerats.  

 

Undertema Huvudtema 
Kunskap ökar hanterbarheten Kunskap 
Resursers betydelse i arbetet 

Handlingsutrymmets betydelse för upplevelsen av hanterbarhet Handlingsutrymme 
Hjälpmedel skapar begriplighet 

Att samarbeta- både en resurs och en stressor 

Att se resurser i ett yrke kantat av stressorer Trygghet i ett utmanande 

arbete Användning av befintliga resurser 

Resurser bidrar till trygghet i arbetsrollen 

Tabell 1. Underteman och huvudteman som utkristalliserats genom analys av intervjuer. 

 

 

5.1. Kunskap 

5.1.1. Kunskap ökar hanterbarheten 

Respondenterna som deltagit i vår studie har alla olika utbildningar i grunden och en bred variation 

av kunskaper. Respondenterna har tillägnat sig kunskap genom allt ifrån riktade interna 

utbildningar för målgruppen inom organisationer till generalistutbildningar via universitet. Detta 

överensstämmer med vad Ekström (2016a) noterat kring hur kunskapen om våld i nära relation 

varierar mellan olika socialarbetare. Gemensamt för samtliga respondenter är att de tidigare varit 

verksamma inom socialt arbete även innan de började arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära 

relation. Majoriteten av respondenterna har även en lång erfarenhet inom socialt arbete och har 

varit verksamma i minst 15 år.  

 

Vad respondenterna lyfter som en viktig kunskap i arbetet skiljer sig mellan de olika 

respondenterna. Två av respondenterna lyfter samtalsmetodik som en viktig kunskap i arbetet, 

medan en annan redogör för att man ska kunna ramarna runt arbetet men att själva utförandet av 

arbetet bygger på en känsla. En annan respondent betonar vikten av medmänsklighet i arbetet med 

våldsutsatta. Ännu en kommentar handlar om att forskningen bidrar med viktig kunskap i arbetet 

och på så vis hålla sig uppdaterad och utvecklas. Vidare menar samma respondent att erfarenheter 

också är av stor vikt i arbetet. 

 

Jag har lärt mig nya saker hela tiden. Saker som jag kanske inte såg för några år 

sedan som jag ser idag, saker som jag missade som jag blivit bättre på nu.  

 

Citatet ovan belyser att kunskap är något som växer fram i samband med att erfarenhet tillägnas. 

Ju fler våldsutsatta kvinnor respondenten möter, desto mer lär hen sig. Hälften av respondenterna 

nämner vikten av kunskapen om våldets olika mekanismer och faser däribland att den våldsutsatta 

kvinnan ofta återgår till våldsutövaren. En av respondenterna använder den kunskapen för att 
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förbereda sig på ett eventuellt bakslag, att till exempel bolla med kollegor kring socialarbetarens 

hantering av och reaktion på om kvinnan eventuellt ångrar sig. Hälften av respondenterna beskriver 

att viktig kunskap är kunskap om säkerheten i arbetet. Dels för kvinnan då det är socialarbetarens 

ansvar att skydda henne men också för personalen om kvinnan återgår och berättar för den 

våldsamme mannen vem hon mött. Genom att se vikten av kunskap ur ett KASAM-perspektiv 

menar vi att paralleller kan dras till hanterbarhet. Socialarbetaren kan tack vare sin kunskap också 

hitta lösningar på problemen som dyker upp. Med kunskap blir problemet hanterbart och 

socialarbetaren kan strategiskt lösa det istället för att hamna i en kaosartad och förvirrande 

situation. Vi tolkar även kunskapen hos socialarbetare som en resurs vilken de kan använda för att 

hantera de problem och ärenden som dyker upp. Det skapar ordning och trygghet för 

respondenterna samt motverkar stress och motgångar. Det kan också dras paralleller till 

handlingsutrymmet och vad socialarbetaren väljer att fokusera på samt hur de prioriterar sin tid till 

inhämtning av kunskap. Olsson (2011) beskriver att socialarbetares kunskaper utvecklas i takt med 

att erfarenheten växer och på så sätt ökar förståelsen för kvinnors utsatthet, men poängterar att det 

tar tid att lära sig.  Svensson et al. (2008) menar att en viktig del i socialarbetarnas 

handlingsutrymme är att hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen och reflektera över sitt 

arbete för att i slutändan kunna förbättra och utveckla sitt arbetssätt. Det i sin tur leder till att 

socialarbetaren bedriver ett arbete baserat på medvetenhet och genomtänkthet. 

 

Flertalet respondenter betonar vikten av att använda sin egen känsla och att känna av vad som är 

lämpligt i mötet med varje enskild kvinna. Två olika respondenter uttrycker sig följande kring 

känslan: “...Att vara lite inkännande. Vad är det hon vill prata om? Och sen ibland pusha vidare, 

lotsa liksom”. “Det är en känsla det. Hur en person är och vad den är mottaglig för. Så det, kan 

man inte läsa sig till tror jag”. Vi tolkar vad respondenterna uttrycker kring känslan i arbetet som 

en viktig del av yrket. Det menar vi även är en del av socialarbetarnas handlingsutrymme som ger 

dem möjlighet att använda sig av känslan.  Det är viktigt att socialarbetare tillsammans med 

klienten kommer överens om hur man ska arbeta tillsammans. Det är just handlingsutrymmet som 

ger socialarbetaren friheten att arbeta med sig själv som verktyg genom sin personlighet och sina 

erfarenheter. Handlingsutrymmet ger socialarbetaren valmöjligheter i arbetssättet och i sina egna 

bedömningar kring kvinnan. För att detta ska genomföras krävs att socialarbetaren är inkännande 

för kvinnans behov i den specifika situationen (Svensson et al. 2008). Vi menar att känslan som 

respondenterna pratar om kan benämnas som tyst kunskap. En kunskap som inte går att läsa sig till 

men som kan komma att ha stor betydelse i hur socialarbetare väljer att handla och i deras 

bedömningar av situationer (Thomassen 2007).  

 

 

5.1.2. Resursers betydelse i arbetet 

Hur socialarbetare upplever sin kunskap skiljer sig mellan de ideella och de offentliga 

verksamheterna. Ideella verksamheter har en större möjlighet att kunna specialisera sig inom 

området då deras arbete huvudsakligen går ut på att möta våldsutsatta kvinnor medan anställda 

inom offentliga organisationer ofta har fler områden att fokusera på. Samtliga respondenter i ideella 

verksamheter upplever sig ha nog med kunskap för sina arbetsuppgifter inom organisationen. På 

frågan om respondenten upplever svårigheter i mötet med kvinnan, svarar en respondent: “Nej, 
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inte när jag väl har mött henne inga problem. Då brukar allt lösa sig”. Respondenten upplever sig 

ha den kunskap som behövs i möten med våldsutsatta kvinnor. Respondenten upplever sig trygg 

och ser inga problem eller svårigheter i mötet som inte kan lösas. Vi tolkar detta som att 

respondenten har de resurser som efterfrågas för arbetet och därmed upplever situationen som 

hanterbar. Respondenten upplever även arbetet som begripligt då det finns de resurser som krävs 

för att hantera oväntade händelser. Ekström (2017) redogör för att personal inom enheter som är 

specialiserade inom våld i nära relation troligen utvecklar mer specialistkunskaper inom området. 

Vi menar att en ideell organisation kan ses som en specialiserad verksamhet då de arbetar specifikt 

med våldsutsatta och därmed kunnat utveckla mer specialiserad kunskap. En annan respondent 

tydliggör dock vikten av att uppdatering av kunskap ständigt måste ske. Med det menar 

respondenten att även om arbetet inte upplevs svårt behöver kunskap ständigt förnyas och utvecklas 

då den är en färskvara. Samma respondent berättar att kunskapen ligger i erfarenheten av att ha 

mött massor av kvinnor. Det krävs erfarenhet och är tidskrävande att tillägna sig kunskap kring hur 

de fysiska och psykiska påfrestningar de våldsutsatta kvinnorna lever under även påverkar dem 

(Olsson 2011). 

 

En av respondenterna i offentlig verksamhet upplever sig ha nog med kunskap. Under beskrivning 

av sin erfarenhet uttrycker respondenten: “Ja, det är ingen som snäpper mig på CV:t”. Önskar 

respondenten mer kunskap lägger hen till det i form av en kurs eller läser in sig på ämnet på egen 

hand. Respondenten berättar att tack vare sin erfarenhet och sin ständiga uppdatering av 

forskningen vågar respondenten testa nya metoder i arbetet och skräddarsy arbetet utefter 

kvinnornas behov. Respondenten upplever sig veta vad som är rimligt och möjligt i arbetet och vad 

som inte är det. Vi tolkar det som att respondenten upplever en stark känsla av sammanhang, 

KASAM. Respondenten är motiverad till sitt arbete och upplever det hanterbart. Vi anser att 

respondentens drivkraft speglar en upplevelse av meningsfullhet, hen upplever att arbetet som görs 

bidrar till en skillnad för kvinnorna. Två respondenter inom offentlig verksamhet upplever sig inte 

ha nog med kunskap om våld för sina arbetsuppgifter i dagsläget och önskar få lära sig mer. En 

respondent uttrycker: “Jag vet ju inte vad som brukar hända eller sådär”. Respondenten önskar 

mer kunskap kring tillvägagångssätt för att komma åt våldet, att tänka rätt i våldsärenden och hur 

man sedan får utredningen och arbetet att fortlöpa. Den andra respondenten upplever sig inte ha 

utrymme i arbetet att läsa in sig på våld och önskar en mall, för att kunna ha tydliga ramar i arbetet. 

Dock ser respondenten svårigheten med en mall i arbetet då inget ärende är det andra likt. 

Antonovsky (2005) beskriver att upplevelsen av intryck påverkas av graden av begriplighet. Vi 

tolkar respondentens upplevelse som en låg grad av begriplighet, orsakad av avsaknad av struktur 

i arbetet. Det blir otydligt för respondenten vilket bidrar till en upplevelse av att arbetet blir 

obegripligt. Lundberg och Bergmark (2018) menar att många socialarbetare upplever sig dåligt 

rustade vid hantering av våldsärenden. 

 

En respondent upplever att FREDA har varit till hjälp i arbetet. Det har fungerat som en 

ögonöppnare för både den utsatta kvinnan men också för socialarbetaren själv i arbetet. Det ger en 

tydlighet i arbetet och klargör vilken typ av våld det handlar om. En annan respondent berättar att 

SARA, SAM och Patriark har varit till nytta. Vi menar att utsträckningen av användandet av 

bedömningsverktyg påverkas av hur socialarbetaren upplever det som hjälpsamt och hanterbart. 

Att uppleva ett krav på att det ska användas kan ses som en stressor samtidigt som standardisering 
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också kan ses som en resurs om socialarbetare ser användningen som meningsfull. Skillmark et al. 

(2019) redogör för att användningen av standardiseringsverktyg stärker socialarbetares möjlighet 

att utföra sitt arbete bland annat genom att beslut grundade på magkänsla uteblir. 

 

Samtliga respondenter i ideella organisationer upplever sin organisation som erfaren och kunnig 

kring våld i nära relation. En respondent berättar att organisationens kunskaper och kompetens 

märks utåt då andra organisationer tar hjälp av dem samt rådfrågar dem. En annan respondent i en 

ideell organisation berättar att verksamheten alltid tror på kvinnan och menar att andra 

organisationer borde ta ett större ansvar för våldsutsatta kvinnor.  

 

Vi står ju alltid på kvinnans sida, så vi struntar ju i om de är underbemannade eller 

har dåligt med resurser eller inte kan eller någonting för då talar vi bara om för 

dem “ja det är ditt problem, lös det”.   

 

Respondenten upplever att organisationen kan hantera de problem som uppstår och är trygg i att 

arbetsgruppen tillsammans har kunskap om att lösa problemet. Respondenten fortsätter med: “Men 

vi är väldigt bra så vi brukar att fixa det själva.” Citatet tyder på respondentens upplevelse av ett 

gott samarbete inom organisationen och en tro på att arbetet de gör är bra. Citatet tyder även på att 

de oftast hanterar problem internt och sällan tar hjälp utifrån. Ytterligare en respondent är nöjd med 

sin organisations arbete och berättar att hen upplever att organisationen kommit långt med arbetet 

av våld i nära relation. Organisationen arbetar utifrån vad respondenten anser vara de bästa 

metoderna. Respondenten beskriver vikten av att stå för arbetsplatsens val av metoder och menar 

att hen inte skulle fortsätta sitt arbete om arbetssättet inte kändes bra. Vi menar att de flesta 

respondenterna upplever en stark KASAM, en stark känsla av sammanhang med organisationerna. 

Respondenterna känner sig trygga med sina medarbetare, att de har goda kunskaper och att de 

tillsammans kan lösa de problem som uppstår. Det blir en resurs för den enskilda socialarbetaren 

att veta att organisationen finns som ett stöd i ryggen.  

 

 

5.2. Handlingsutrymme 

5.2.1. Handlingsutrymmets betydelse för upplevelsen av hanterbarhet 

Utifrån att våra respondenter är verksamma inom olika organisationer och arbetar med såväl 

myndighetsutövning som ideella verksamheter ser även handlingsutrymmet olika ut. Hur 

socialarbetaren sedan väljer att använda sitt handlingsutrymme beror på socialarbetarens tidigare 

arbetslivserfarenheter, personlighet samt egna erfarenheter (Svensson et al. 2008). Återkommande 

i intervjuerna är beskrivningar kring hur respondenterna integrerar metoder från olika arbetssätt. 

Som exempel har flera respondenter tidigare arbetat med barn vilket gör att de ser våldet utifrån ett 

barnperspektiv. Flera respondenter använder barnperspektivet för att motivera och informera 

kvinnan om att barnen behöver skyddas. En respondent använder delar av andra metoder för att 

underlätta arbetet inom detta område. “Signs of Safety… Men man kan ju använda tänket…” En 

annan respondent uttrycker det som att ”klippa och klistra” sitt arbetssätt för att utveckla sitt sätt 

att arbeta. Vidare beskriver respondenten att det är tack vare forskningen och ny kunskap som hens 

arbetssätt hela tiden förbättras. “Idag vet vi att det inte var det bästa då klipper vi det och tar in det 
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nya. Hela tiden”. Vi tolkar användandet av handlingsutrymmet som ett hjälpmedel i arbetet och 

som en möjlighet för socialarbetaren att kunna använda sig själv som verktyg i arbetet på bästa 

möjliga sätt. Med hjälp av handlingsutrymmet kan socialarbetaren bidra med de kunskaper hen 

upplever vara de bästa för att den våldsutsatta kvinnan ska få den hjälp hon är i behov av.   

 

Som tidigare nämnt skiljer det sig från olika kommuner hur socialarbetare möter våldsutsatta 

kvinnor. Våra respondenter vittnar om att varje möte är unikt och att de handlar utifrån 

förutsättningarna som ges där och då. Flera av respondenterna använder sig av säkerhetsplaneringar 

för vad som kan ske och hur kvinnan samt ett eventuellt nätverk ska agera. En respondent berättar 

att det kan skapa en trygghet för kvinnan att veta vad hon ska göra, vad nästa steg är men också 

vilket ansvar andra har i situationen. 

 

Uppfattningar från respondenter anställda inom offentliga organisationer är att ideella 

verksamheter har en större handlingsfrihet samt lägre krav jämfört med socialarbetare som arbetar 

med myndighetsutövning. Deras resonemang stämmer överens med vad respondenterna inom 

ideella organisationer berättar om friheten av att kunna hjälpa kvinnan med hennes behov utan 

tydliga ramar eller krav på utredning. De har sina egna ramar att följa och kan gå utanför rutiner 

om de upplever ett behov av det. Det tolkar vi som att ideella socialarbetare får mer tid till att hjälpa 

kvinnan direkt utan omvägar via utredningar och beslut. Vi menar att ideella socialarbetare inte 

behöver fokusera så strängt på rutiner och lagar som ska följas, utan de kan med större frihet 

använda sig av det bästa tillvägagångssättet för den enskilda kvinnan. Den utsatta kvinnan kan då 

få snabbare och mer handfast hjälp vilket gör att socialarbetare upplever att de kan tillgodose 

kvinnans behov av stöd på ett adekvat sätt. Vi tolkar det som en bidragande faktor till att uppleva 

arbetet som meningsfullt. Ulmestig (2018) menar att arbetet med våldsutsatta kan kräva att 

socialarbetare gör undantag från rutiner vilket i sig kan vara mer tidskrävande än att följa rutiner. 

Det i sin tur bidrar till att ideella verksamheter har större möjlighet att individanpassa än offentliga 

verksamheter som har ett mer pressat tidsschema. 

 

Två respondenter väljer att använda sig av FREDA enbart när det finns misstanke om våld. Dock 

finns en önskan från en av respondenterna att frågan om våldsutsatthet ska vara en naturlig del av 

arbetet. I händelse av att det förekommer våld finns rutiner att ta vid. Samma respondenter berättar 

att när de kommer i kontakt med en våldsutsatt kvinna fokuseras det på att trygga upp den mest 

akuta situationen och utreda om det föreligger ett skyddsbehov. I samband med att våldet är 

uppmärksammat görs en FREDA utredning i ett tidigt stadie som rutin. En av dessa respondenter 

upplever det dock följande: ”Det är så svårt att svara på vad man gör för det går i regel så fort. 

Så man vet nästan inte vad man gör”.  Lundberg och Bergmark (2018) redogör för att många 

socialarbetare enbart frågar om det förekommer våld när socialarbetaren anar att våld förekommer 

istället för att fråga på rutin. Det har visat sig finnas stora brister i att följa rutinerna samt tillämpa 

dem på ett adekvat sätt enligt Skillmark et al. (2019).  

 

Framförallt respondenterna inom de ideella organisationerna använder sin kunskap genom att 

förmedla den vidare via föreläsningar och informationsmöten och på så sätt försöker jobba 

förebyggande. Inom de ideella verksamheterna tillhandahåller arbetsgruppen utbildningar för 

nyrekrytering av personal. Vidare berättar en respondent att informationen även kan riktas till den 
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våldsutsatta kvinnans anhöriga för att beskriva det kvinnan själv inte kan sätta ord på samt vad de 

närstående kan bistå med i läkningsprocessen. De ideella organisationerna har även ett större 

utrymme att utbilda den våldsutsatta kvinnan i de mönster och beteenden männen har, att hon inte 

är ensam i situationen och att det inte är hennes fel. En av respondenterna beskriver att det kan vara 

läkande för kvinnan att lära sig vad som sker i kroppen vid fara, hur hjärnan fungerar och vad 

trauma innebär. “Att få henne att förlåta sig själv, att det här är konsekvenser av våld. Så vi tittar 

mycket på vad är våld och vad är konsekvenser av våld”. Vi tolkar det som att socialarbetaren har 

möjlighet att använda sitt handlingsutrymme för att öka även kvinnans känsla av sammanhang, 

KASAM. Att kvinnan kan begripliggöra för sig själv vad hon varit utsatt för, ger henne i sin tur en 

tydligare bild av verkligheten. Att ha levt i ett våldsamt förhållande ger ofta kvinnan en skev bild 

av situationen och att det är hennes fel. Vi menar att en ökad begriplighet bidrar till att kvinnans 

egen tro på sig själv återkommer. Det våra respondenter uttrycker stämmer överens med Moser 

Hällen och Sinisalos (2018c) resonemang om att den våldsutsatta kvinnans egen förståelse för sin 

våldsutsatthet ökar genom att socialarbetaren i mötet med kvinnan förklarar våldets mekanismer. 

Witt och Diaz (2019) beskriver att socialarbetare själva anser att de har ett ansvar att sprida kunskap 

om våld i nära relationer även till allmänheten, vilket vi ser är mer framträdande hos socialarbetare 

inom ideell verksamhet.    

 

 

5.2.2. Hjälpmedel skapar begriplighet 

Flertalet respondenter har gått FREDA utbildning via Länsstyrelsen för att få kunskap i 

användandet av verktyget och hur man med hjälp av det kan upptäcka, bemöta och få djupare 

kunskap om våld. Majoriteten av respondenterna använder sig av FREDA i sitt arbete med 

våldsutsatta kvinnor. Dock uppger en respondent att de istället för standardiserade verktyg utformat 

egna kriterier anpassat för den egna verksamheten. FREDA fyller olika syften genom att det 

används på olika sätt i arbetet. Några av respondenterna använder sig av FREDA just för att 

upptäcka om det förekommer våld i samband med utredningsarbete. Andra respondenter kommer 

i kontakt med de våldsutsatta kvinnorna när våldet redan är upptäckt vilket gör att FREDA inte 

fyller någon funktion i avseendet att upptäcka utan hjälper då istället kvinnan att tydliggöra och 

medvetandegöra förekomsten av våld. “Ibland kan vi använda FREDA bara för att det ska bli 

tydligt för henne”. En av respondenterna använder sig av flertalet hjälpmedel utöver FREDA såsom 

SARA, SAM och Patriark. Respondenten beskriver att SARA, SAM och Patriark används för att 

få en större bild av situationen än enbart det våld som kvinnan är utsatt för. Patriark är ett 

hjälpmedel som återkommer under två intervjuer där respondenterna även arbetar mot hedersvåld. 

Dock är det endast en av respondenterna som är utbildade i användandet av Patriark medan den 

andra respondenten får extern hjälp vid utförandet. Dessa verktyg menar vi är en del i ledet för att 

socialarbetare ska kunna uppleva begriplighet. Respondenternas utsagor indikerar att dessa verktyg 

kan hjälpa dem att sortera och strukturera arbetet och göra det mer förståeligt. De skapar reda i 

kaoset och skapar en sammanhängande bild av kvinnans verklighet. Det kan då bli en resurs som 

motverkar stress för socialarbetare. Att kunna välja mellan verktyg och standardiserade 

bedömningsverktyg är en del av handlingsutrymmet som socialarbetare har. Dock upplever vi att 

handlingsutrymmet skiljer sig åt mellan de olika arbetsplatserna. Någon respondent kunde endast 

använda bedömningsverktyget som arbetsplatsen hade som rutin medan andra kunde välja mer fritt 
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beroende på tillfälle. Socialarbetare som har en större erfarenhet av våld i nära relationer använder 

sig av rutiner i större utsträckning (Lundberg & Bergmark 2018). I likhet med vårt resultat menar 

Skillmark et al. (2019) att standardiserade verktyg så som FREDA kan bidra till att den våldsutsatta 

kvinnan får insikt i situationen hon befinner sig i och därmed en ökad vilja att sätta sig i säkerhet. 

 

En av respondenterna benämner forskning tillsammans med erfarenhet som ett viktigt hjälpmedel 

och beskriver att forskningen bidrar till att arbetssätten utvecklas. Samma respondent beskriver 

användning av evidensbaserade metoder och material som en viktig utgångspunkt. Det 

evidensbaserade materialet är beprövat och pålitligt samtidigt som respondenten är medveten om 

att det kan finnas andra metoder som ännu inte är evidensbaserade som kan dras nytta av. 

Ytterligare en respondent beskriver sin egen känsla som ett viktigt hjälpmedel för att kunna bedöma 

hur den våldsutsatta kvinnan är och vad hon är mottaglig för.  Här menar vi att det finns två olika 

resurser som socialarbetarna upplever som ett hjälpmedel i arbetet, forskning samt erfarenhet. Det 

ger dem trygghet i arbetet, en ökad begriplighet som i sin tur ger dem drivkraft att fortsätta arbeta. 

Att olika resurser hjälper olika socialsekreterare menar vi är en del av handlingsutrymmet. 

Socialarbetarna har här använt de hjälpmedel som passar dem och deras individuella arbetssätt bäst 

och som ger dem trygghet i arbetet.  

 

Samtliga respondenter beskriver sina kollegor som ett viktigt hjälpmedel i arbetet, att ha någon att 

bolla med och få flera perspektiv på arbetet. Moser Hällen och Sinisalo (2018a) menar att det är 

viktigt att socialarbetare har en arbetsgrupp där de kan diskutera och ta hjälp av varandra. Andra 

hjälpmedel som framkommer under en intervju är utvärdering av arbete med kvinnorna, där de 

våldsutsatta kvinnorna får ge sina synpunkter på respondentens arbete och på så sätt bidra till att 

arbetet utvecklas. En respondent berättar att tankesättet hjälper hen i arbetet “Och tänka KASAM 

att de hela tiden känner sig delaktiga och att de är med liksom. Det är viktigt”. Vi tolkar citatet 

som att respondenten använder sina resurser för att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna att undvika de 

stressorer som kan uppstå i situationen de befinner sig i. Respondenten vill bidra till att situationen 

blir begriplig för de våldsutsatta kvinnorna. Respondenten kopplar på egen hand sitt arbetssätt till 

KASAM och menar att genom att göra kvinnan delaktig i processen och känna begriplighet, 

kommer kvinnan lättare kunna arbeta med sin utsatthet. En ökad förståelse leder till en starkare 

KASAM. Antonovsky (2005) menar att personer med en starkare KASAM har lättare att hantera 

stressorer än personer med svag KASAM. Genom att stärka kvinnornas känsla av delaktighet bidrar 

det till att de kan se situationen som något som är övergående och inte något som varar för evigt 

(ibid.). 

 

 

5.2.3. Att samarbeta - både en resurs och en stressor 

Samtliga respondenter redogör för vikten av att ha kollegor att samarbeta med inom området även 

utanför organisationen för att skapa ett utökat stöd för kvinnan. Samtliga respondenter upplever 

samarbetet med kollegorna som välfungerande och som ett stöd i arbetet: “Att alla är ju beredda 

och hjälpa till då, de som behövs liksom”. Medarbetare delar med sig av perspektiv och 

erfarenheter för att lyfta ärendet framåt. I en av de ideella organisationerna berättar respondenten 

att de alltid arbetar minst två och två, och lägger stor vikt vid att ha varandra som stöd.  “För tilliten 
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i (organisationen) är ju A och O för oss som inte har ett skydd utifrån, att vi kan lita på varandra”. 

Med skydd utifrån menar respondenten i detta fall överfallslarm direktkopplat till polisen. 

Socialarbetare vid ideella organisationer berättar att de har samtalsstöd med varandra när de 

upplever att det finns behov eller för att handleda varandra. Sammanhållning kollegor emellan är 

återkommande under samtliga intervjuer, att de känner tillit till kollegorna och tar hjälp av 

medarbetare som är verksamma inom andra områden av organisationen vilket bidrar till en känsla 

av sammanhang (Antonovsky 2005). Samtliga respondenter inom offentlig verksamhet vittnar 

även om att chefen är en viktig del för stöd och hjälp. Vi menar att kollegorna är en typ av resurs 

för socialarbetarna i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De kan arbeta tillsammans för att motverka 

stress och oklarheter i arbetet vilket i sin tur leder till en ökad hanterbarhet. Vi tolkar det som att 

de som har kollegor att bolla tillvägagångssätt och idéer med, i större utsträckning upplever 

uppgifter som verklighetsförankrade istället för övermäktiga.  

 

Av samtliga respondenter är majoritetens primära uppgift att bemöta våldsutsatta kvinnor medan 

två respondenter kommer i kontakt med våldet mer sällan. Dessa två beskriver att de inte har någon 

specifik handledning för våldsärenden. En respondent beskriver att hen har möjlighet att lyfta 

ärendet tillsammans med kollegor vid avsatt tid medan en annan respondent uppger att det saknas 

utrymme att diskutera våldsärenden då det hamnar utanför de forum som arbetsplatsen 

tillhandahåller inom ramen för handledning. Majoriteten av respondenterna uppger att handledning 

och konsultation är viktiga faktorer för att kunna klara av arbetet. En av respondenterna bistår ofta 

andra organisationer med konsultation och information vilket respondenten ser som positivt. Två 

respondenter uppger att vid svårare ärenden använder de sig av extern konsultation. En respondent 

berättar om ett tillfälle hen behövde ta hjälp via extern konsultation:  

 

Vi ringde och rådfrågade en handledare och frågade hur vi skulle bära oss åt, men 

det var ju det dummaste vi hade gjort, för det gick ju precis i motsatt mot vad vi 

tänkte själva. 

 

I detta ärende blev dock inte den externa handledningen lyckad utan bidrog till samvetskval för 

respondenten. Respondenten arbetar med våld i nära relationer utöver sina “vanliga” 

arbetsuppgifter då förekomsten av våldsärenden inte fyller en heltidstjänst inom organisationen. Vi 

tolkar citatet som att begripligheten minskade för respondenten. När respondenten och kollegan 

hade en idé om hur de skulle arbeta kom sedan idéer om att göra tvärtom vilket ledde till 

otydligheter och stress. Vi tolkar det som att respondenten ångrade att hen tog extern hjälp och att 

det förvirrade istället för att det hjälpte. Samma respondent beskriver att hen har handledning 

tillsammans med övriga kollegor rörande de “vanliga” arbetsuppgifterna, men upplever att det inte 

finns ett forum att lyfta våldsärenden i. ”Jag har faktiskt inte tänkt på det förut men jag förstår ju 

nu att jag egentligen skulle ha handledning.” Ekström (2016a) redogör för två faktorer som 

socialarbetare ser som viktiga i sitt arbete med att stödja kvinnor som blivit utsatta för våld. Den 

ena är handledning och den andra är att ha kollegor inom området. Moser Hällen och Sinisalo 

(2018a) menar att handledning sinsemellan kollegor är ett sätt att skapa förutsättningar i arbetet. 

Att lyfta ärenden i arbetsgruppen kan bidra till att socialarbetare får möjlighet att ventilera och 

reflektera över sin arbetssituation. Ekström (2016a) uppger att det i mindre kommuner oftast saknas 

en speciell avdelning riktad mot våld i nära relationer på grund av att våldsärenden inte förekommer 
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i stor utsträckning i kommunen. Istället har till exempel en missbrukshandläggare ett ansvar utöver 

sina “vanliga” arbetsuppgifter för de våldsärenden som inkommer (ibid.). Vid de tillfällen 

våldsärenden inkommer krävs då att kollegor tar sig an respondentens “vanliga” arbetsuppgifter 

för att på så sätt kunna avlasta.  

 

En respondent redogör för vikten av att samverka med andra organisationer för att driva arbetet 

med våld i nära relationer framåt. Samtliga respondenter samverkar med polisen, och de olika 

respondenterna samarbetar med ett stort antal organisationer. En respondent berättar om samarbetet 

med socialtjänsten och att de kan bli uppfattade som besvärliga då de vill ha mycket information 

kring kvinnan för att kunna bedöma om de är rätt organisation för att hjälpa henne utefter deras 

möjligheter då de är ideella. “Nej, då blir vi jättejobbiga”. Vidare uppger respondenten att det kan 

uppstå meningsskiljaktigheter “... får vi en bra socialtjänst, kan vi förrätta underverk med kvinnan 

och eventuellt barn och så vidare... Får vi en sämre socialtjänst, då blir det ju väldigt jobbigt”. En 

annan respondent anser att andra instanser inte har samma syn på våldsutsatta som organisationen 

hen är verksam inom. Hen ger ett exempel på rättegångar där kvinnans agerande ifrågasätts. En 

annan respondent berättar att hen hela tiden försöker se det som att den egna verksamheten är en 

blomma och att alla samverkansaktörer är blomblad runt omkring. Respondenten bygger ett stort 

nätverk runt sig och blomman kan bli hur stor som helst. Genom kunskap om sina 

samverkanspartner underlättas samarbetet.  

 

De slussar ärenden till mig. Då har de ju förväntning om att jag är rätt person att 

slussa ärendet till. Och om jag inte är rätt person, att jag då slussar vidare... det är 

en tvåvägskommunikation tänker jag. Att jag ska ha samverkanspartners som 

slussar till mig. 

 

Respondenten är tydlig med att kontakter är mycket viktigt i arbetet. Vi tolkar det som att de flesta 

respondenterna upplever samarbete med andra organisationer som en resurs. Dock kan det istället 

bli en stressor och försvåra arbetet för respondenten om samarbetet inte fungerar bra. Vi tolkar det 

som att det då handlar om en bristande samsyn angående de våldsutsatta kvinnorna vilket försvårar 

samarbetet för organisationerna. Ekströms (2016b) menar att en faktor som förenklar arbetet för 

socialarbetare är vetskap om vad andra enheter jobbar med och det kan bidra till att stödet för 

kvinnan förbättras. Författaren beskriver att ur ett organisationsperspektiv kan stödet som erbjuds 

till kvinnorna uppfattas som besvärligt då det bland annat berör olika enheter inom hjälpapparaten. 

I förlängningen kan de socialarbetare som då lägger ner tid och energi att hjälpa dessa kvinnor och 

tar det på stort allvar också anses som besvärliga medarbetare (ibid.). Ytterligare en faktor som kan 

försvåra arbetet är om kollegor, eller andra professionella, har bristande kunskap om våld, 

bemötande samt kring hur stödet ska utformas för våldsutsatta kvinnor (Ekström 2016b; Olsson 

2011). 
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5.3. Trygghet i ett utmanande arbete 

5.3.1.  Att se resurser i ett yrke kantat av stressorer 

De respondenter vars huvudsakliga uppgift inte består av att möta våldsutsatta kvinnor beskriver 

en osäkerhet inför arbetet med våldsutsatta. En av dem menar att det är svårt att hitta balansen 

mellan att vara lyssnande och inkännande samtidigt som det finns ett ansvar att försöka motivera 

kvinnan till att ta emot hjälp och skapa tro på att en förändring är möjlig. Vidare framkommer 

upplevelsen av att det är svårt att veta när och om kvinnan behöver pushas utifrån att det är kvinnan 

som känner sin situation bäst. Det är också osäkert om det är hela sanningen som kommer fram i 

mötet vilket påverkar en bedömning enligt en av respondenterna. Ytterligare en anledning som 

försvårar arbetet är hur den våldsutsatta ser på sin egen situation. ”Det är så otroligt mycket skam 

och skuld, ifrån speciellt dom här våld i nära relation och sexualbrott”. I citatet menar 

respondenten att svårigheten kommer utav kvinnans känslor av skuld och skam över situationen 

vilket bidrar till svårigheter för socialarbetaren att ta del av kvinnans upplevelse och därmed hjälpa 

henne. Om socialarbetaren ser på osäkerheten inom arbetet som en resurs alternativt en stressor är 

beroende av personens KASAM (Antonovsky 2005). Vi menar att olika respondenter upplever 

olika stor osäkerhet över arbetet vilket kan beskrivas som en stress. Svårigheterna skaver på 

hanterbarheten och gör att respondenten upplever arbetet mindre hanterbart och att tryggheten i 

arbetet minskar. Svensson et al. (2008) beskriver att med ett handlingsutrymme och valmöjligheter 

medföljer också att socialarbetaren hamnar i en ofrånkomlig osäkerhet. Det skapas då en utmaning 

för socialarbetaren att känna en trygghet och se osäkerheten som en möjlighet istället för ett hinder. 

Olsson (2011) uppger att en vanlig utmaning för socialarbetare är att vara lyssnande utan att vara 

rådgivande i arbetet med en våldsutsatt kvinna.  

 

Inom de ideella verksamheterna beskrivs delar av samarbetet med andra myndigheter som en 

svårighet, bland annat hur ärendet hanteras inom socialtjänsten och hur rättsväsendet fungerar. 

Domstolarnas uppfattning vad som anses vara kvinnans ansvar eller hur kvinnans beteende tolkas 

skiljer sig ibland från socialarbetares uppfattningar. Olsson (2011) redogör för att det lätt uppstår 

konflikter professioner emellan som en följd av skilda erfarenheter och olika typer av kunskaper 

inom ämnet. En svårighet som är återkommande bland respondenterna handlar om att bemöta 

våldsutsatta kvinnor från andra kulturer.  Inom en ideell verksamhet finns svårigheter att tillgodose 

behovet av tolk på grund av ekonomi. Ytterligare en svårighet som framkommer är hur stark 

religion är i vissa kulturer, där exempelvis ett äktenskap kan ses som bindande. 

 

Det som jag tycker är svårast personligen är om de har lovat högre makter 

någonting, då har jag inte mycket jag kan göra. Är det någon som har lovat en gud 

att inte skilja sig. Då blir jag fullständigt maktlös i ett sådant möte för jag kan inte 

rå på sådana makter. 

 

En utmaning i arbetet som framkommer från majoriteten är organisationens ekonomi och budget 

vilket bidrar till upplevelser av begränsningar. En respondent inom offentlig organisation beskriver 

svårigheter att kunna utforma rätt stöd och har ibland upplevt att kvinnan behöver mer stöd än vad 

som kan ges inom ramen för verksamheten “Jag tycker inte att man kan ge det stöd och hjälp som 

jag vill för att det är lagar och det.  Och då känns det fel”. Respondenten uttrycker i citatet en 
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känsla av otillräcklighet i arbetet. Sett ur ett KASAM-perspektiv pratar respondenten om avsaknad 

av meningsfullhet i uppgiften hen har framför sig. Att uppleva att arbetet man utövar känns fel kan 

i längden leda till brist på motivation och en känsla av att arbetet socialarbetaren gör inte gör någon 

skillnad för kvinnan. Svensson et al. (2008) redogör för att socialarbetarens handlingsutrymme i 

flera fall begränsas av organisationens ramar. Ytterligare en svårighet som är beroende av 

organisationens ekonomi är tillgången till bra och adekvata handledare.  

 

Då hjälper det inte att man har gått en handledarutbildning och är jätteduktig för 

de kan inte handleda oss i den specifika spetskompetensen vi behöver ha. Så då 

handleder vi varandra bättre. 

 

Respondenten upplever att rätt handledare är viktigt för att kunna bidra till att arbetet går framåt.  

Witt och Diaz (2019) nämner att strukturer inom arbetsplatsen och dess resurser kan leda till 

känslor av otillräcklighet hos socialarbetaren.  

 

En respondent som arbetar med våldsärenden utöver sina vanliga arbetsuppgifter beskriver att 

våldsärenden är de ärenden som påverkar hen mest. Respondenten tror att det, samt kombinationen 

med att det blir för många områden att hålla reda på i arbetet är en bidragande orsak till att hen inte 

längre vill arbeta med våld “Våld är ju det som går in på en, mer. När man sitter och hör hur någon 

har haft det och sådana saker”. Att hitta en inre balans i sina egna tankar och agerande är viktigt 

enligt Olsson (2011). Vidare beskriver respondenten att kollegor avlastar hens övriga 

arbetsuppgifter i samband med våldsärenden men att det inte alltid är möjligt utifrån kollegornas 

egen arbetsbelastning. En av respondenterna arbetar deltid med våldsutsatta. Då det är en stor 

efterfrågan på verksamheten räcker avsatt tid inte till utan respondenten önskar att utöka tjänsten 

som är avsatt för just våld. 

 

 Det skulle inte vara lagligt att de får stå i kö. Men jag kan inte, jag har ingen tid. 

Det kan skapa en frustration. Men då får jag liksom tänka att vi gör det vi kan. 

 

Tidsbrist menar vi kan ses som en stressor. Antonovsky (2005) menar att det är personens resurser 

som är avgörande för hur stressorerna hanteras. Vi tolkar respondentens tankesätt kring tidsbristen 

att göra så gott man kan med de medel man har, blir till en resurs. Ekström (2016b) konkretiserar 

det som att socialarbetare inte kan trolla fram insatser om verksamheten inte har tillgång till dessa. 

Socialarbetare är i behov av organisationens stöd i arbetet. Ekström (2016b) beskriver att det kan 

vara svårt att hinna med ärenden på grund av övriga arbetsuppgifter likt en av respondenterna 

uppger. Detta förekommer speciellt i arbetet i mindre kommuner där de som arbetar med våld 

hoppar in vid behov och får lägga sina vanliga arbetsuppgifter åt sidan för ett tag (Ekström 2016a).  

 

 

5.3.2. Användning av befintliga resurser 

En respondent som i huvudsak inte arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever våldet mer eller 

mindre uttalat av klienterna. Ibland anar respondenten att det kan finnas våldsproblematik men når 

inte riktigt fram utan våldet ligger i bakgrunden. 
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Vi jobbar med att få till att på något sätt alltid fråga om våldet men det gör vi inte. 

Men vi vill ju egentligen att det ska bli en naturlig fråga på samma sätt som man 

frågar det hos mödravården. Att det inte ska bli en konstig fråga liksom, men där 

är vi väl inte riktigt. 

 

Respondenten berättar om en önskan att arbeta annorlunda men att det inte blivit så än. Som 

exempel önskar respondenten att börja använda FREDA kortfrågor för att kunna screena av fler 

kvinnor, att det blir standardiserat, men att det inte uppnåtts ännu. Skillmark et al. (2019) menar att 

bedömningsverktyg inte alltid används trots en strävan mot standardisering. Att fråga kvinnor om 

våldsutsatthet menar respondenten är en gest som visar att det är okej att prata om våldet och att 

respondenten klarar av att ta emot svaret om kvinnan väljer att berätta. En annan respondent menar 

att ju mer erfarenhet och ju tryggare respondenten blir i sin arbetsroll, desto mer vågar hen också 

fråga om förekomsten av våld. Då respondenten förstår vikten av att fråga om våld men inte tycker 

att det kommer som en naturlig fråga kan detta tolkas som att respondenten ser en begriplighet och 

mening i att fråga om våld men saknar hanterbarheten för att ställa frågan på ett sätt som känns bra. 

Att ha rutiner och utbildning inom våld leder till att socialarbetare oftare frågar klienter om våld 

(Lundberg & Bergmark 2018). Att inte rutinmässigt ställa frågan om våld till alla klienter leder till 

att många våldsutsatta riskerar att inte fångas upp (Moser Hällen & Sinisalo 2018d). De som frågar 

alla om våld har en ökad chans att upptäcka våldet än de som endast frågar när de anar att våld 

förekommer (Lundberg & Bergmark 2018).  

 

 

5.3.3. Resurser bidrar till trygghet i arbetsrollen 

Det framkommer att trygghet tolkas olika utifrån vilken organisation respondenten är verksam 

inom. Respondenter inom ideell verksamhet pratar i större utsträckning om fysisk trygghet i form 

av exempelvis polisanmälan, vilket bidrar till en trygghet både för kvinnan men även för 

socialarbetaren. Även att vara medveten om hotbilden och vetskap om var våldsutövaren befinner 

sig upplevs av en respondent som en bidragande faktor till trygghet, då det saknas yttre skydd i 

form av exempelvis personlarm för personal. Vikten av anonymitet i arbete för både kvinnans och 

socialarbetarnas egen säkerhet, nämns vid samtliga respondenter verksamma inom ideella 

organisationer. Genom att inte delge kvinnan sina fullständiga namn skyddas personalen. 

Respondenten berättar också att ha en riksorganisation som en bas i ryggen fungerar som en 

trygghet vid eventuella konflikter eller problem som kan uppstå.  

 

När det handlar om att vara trygg i sin arbetsroll upplever en respondent att i möten och i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor känner hen sig alltid trygg. En annan respondent berättar att tack vare 

tryggheten i sig själv och vetskapen om sin egen kapacitet att ta emot och hantera kvinnans historia 

klarar respondenten av att möta de våldsutsatta kvinnorna och höra vad de har att berätta. En annan 

respondent säger sig dock inte veta om hen någonsin känner sig trygg i arbetet med våld i nära 

relation och syftar på uppriktigheten i kvinnans berättelse. Respondenten menar att kvinnan kan 

både förmildra och förstora sin situation. En trygghet för respondenten är dock att ha FREDA att 

luta sig emot under utredningen när en bedömning ska göras. Fler respondenter uttrycker att 

arbetsgruppen är en viktig del för att känna sig trygg i arbetet. “Får vi ett problem, så är jag ju 

väldigt trygg i att vi tillsammans löser det. Vi löser det fort och vi löser det bra”. Respondenten 
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upplever att organisationen kan hantera de problem som uppstår och är trygg i att arbetsgruppen 

tillsammans har kunskap att lösa problemet. Vi tolkar respondenternas olika upplevelser av 

trygghet i arbetet som olika grader av KASAM. Vi menar att de respondenter som upplever en 

trygghet i arbetet har en starkare KASAM då de upplever sig ha de resurser som krävs för att 

hantera stressorerna som uppstår. De som inte upplever sig trygga i arbetet har en svagare KASAM. 

Det kan bland annat bero på tidsbrist i arbetet eller att inte ha kollegor att bolla med. Eriksson 

(2015) beskriver att hur vi hanterar stressfyllda situationer är beroende av vår KASAM. Olsson 

(2011) menar att arbetsplatser där de anställda har samma kunskap och förhållningssätt i arbetet 

bidrar till stöttning mellan kollegor. 

 

Erfarenhet är en återkommande faktor som skapar trygghet. Trygghet växer i samband med 

arbetserfarenheten och känslan i arbetet förstärks. Genom tryggheten växer också modet i att 

framföra sina åsikter och förmågan att säga ifrån vid upplevelse av att något är fel på arbetsplatsen. 

En respondent uttrycker sig följande kring trygghet: “Dels att jag har mött så många kvinnor. Och 

att jag också vet att jag har hjälpt så många kvinnor. Då blir man ju mer trygg”. Respondenten 

menar att de metoder som använts i arbetet varit framgångsrika vilket stärker känslan av att klara 

hjälpa ytterligare kvinnor. Vi tolkar det som att meningsfullheten för respondenten ökar varje gång 

respondenten upplever att jobbet hen gör faktiskt har betydelse för den våldsutsatta kvinnan. 

Samtidigt ger det en förstärkt hanterbarhet då respondenten vid upprepade tillfällen klarar av de 

uppgifter som uppstår. Respondenten fortsätter med att berätta att en trygghet i organisationen är 

att veta att de inte har så strikta ramar. De har ett stort handlingsutrymme och inga tidsramar för 

till exempel samtal. Behöver en kvinna två timmar kan hon få det, vilket i sin tur tryggar kvinnan. 

Hon kan komma tillbaka senare, det finns ingen tidsgräns. Moser Hällen och Sinisalo (2018d) 

beskriver att fler våldsärenden skulle leda till en högre arbetsbelastning för organisationer, vilket 

kan grunda ett motstånd till att medarbetarna till exempel ska fråga om våld. I denna respondents 

verksamhet finns resurstillgångarna vilket istället stärker respondentens möjligheter till ett större 

handlingsutrymme och möjlighet till att ge kvinnan den tid hon behöver utan en tidspress eller krav 

på prestation.  

 

En respondent berättar att genom erfarenhet blir hen tryggare och tryggare vilket leder till att hen 

också vågar fråga mer, även de svåra frågorna, som hen tror många andra inom området hoppar 

över. Lundberg & Bergmark (2018) uppger att socialarbetare som upplever sig ha en hög 

kompetens inom våld frågar också regelbundet i större utsträckning om våldsutsatthet. 

Respondenten menar att det även bidrar till en större öppenhet i såväl samtal med kvinnor som i 

arbetet. Ytterligare en aspekt som ger respondenten trygghet är att alltid tänka säkerhet i arbetet. 

Att arbetet ska vara förankrat hos chefer. Respondenten menar att arbetsgruppen ska veta varför de 

arbetar på ett visst sätt, hur det ska göras och tillsammans med vem. Samtidigt som de ska hålla sig 

uppdaterad på forskningen och ta till sig nya arbetssätt. Respondenten menar att en falsk trygghet 

kan uppstå i ett arbetssätt som känns bra och tryggt för medarbetarna men att det inte betyder att 

det är det bästa för kvinnorna och att det inte kommer nya, bättre metoder. Därav är utvärdering 

viktigt. 
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6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för socialarbetares åsikter och upplevelser 

av sitt kunskapsbehov gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta avsnitt inleds med en kort 

sammanfattning av studiens resultat och efterföljs av en diskussion kring resultatet. Vidare i detta 

avsnitt kommer även en diskussion att föras kring vårt metodval samt förslag till vidare forskning 

kommer att ges. 

 

 

6.1. Sammanfattning  

För att uppfylla syftet med studien utgick vi ifrån två frågeställningar. Där den första 

frågeställningen var: Vilken kunskap anser socialarbetare bidrar till en trygghet i arbetet med att 

stödja och skydda kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer och på vilket sätt har de 

tillägnat sig kunskapen? Vårt resultat visade att erfarenhet och tid i yrket är viktiga faktorer som 

bidrar till att socialarbetare upplever trygghet i arbetet. Det förekommer olikheter avseende 

upplevelser av kunskapsbehov och trygghet beroende på om socialarbetare arbetar inom offentliga 

eller ideella verksamheter. Vårt resultat visade även på att socialarbetares sätt att tillägna sig 

kunskap varierar och att en akademisk/högre utbildning inte nödvändigtvis leder till en ökad 

trygghet. 

 

Den andra frågeställningen var: Upplever socialarbetare sig ha adekvat och tillräcklig kunskap för 

att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor i sitt arbete? Det visade sig att upplevelsen av att ha 

adekvat och tillräcklig kunskap var beroende av vilken typ av organisation socialarbetaren var 

verksam inom. Socialarbetare inom ideell verksamhet upplevde i större utsträckning sin kunskap 

som adekvat och tillräcklig för att kunna stödja och skydda de våldsutsatta kvinnor de möter i 

arbetet.  

 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kunskap förvärvas genom erfarenhet, i enlighet med Olsson (2011) beskriver 

samtliga respondenter att kunskapen växer i samband med erfarenheten och tiden i arbetet. Det 

framgår att det finns olika sätt att tillägna sig kunskap på och att respondenterna gör det i olika 

utsträckning. Vissa brinner för att arbeta med våldsutsatta kvinnor och läser på fritiden och deltar 

på kurser utifrån ett eget intresse medan andra läser på det som behövs just i det aktuella ärendet. 

Meningsfullhet och motivation fungerar som en drivkraft samtidigt som många också drivs av ett 

känslomässigt engagemang. Att upplevelsen av kunskap även är beroende av det egna intresset för 

området kan ses som en bidragande orsak till att de inom ideella verksamheter anser sig ha den 

kunskap de behöver och upplever sig trygga i arbetet. De har på eget initiativ och på ideell basis 

sökt sig till att oavlönat arbeta med målgruppen vilket inte alltid är fallet inom offentliga 

organisationer, där socialarbetare ibland blir tilldelade ansvar och har andra förväntningar på sig. 

Respondenter verksamma inom offentlig verksamhet vittnade om att ansvaret för våldsärenden inte 

alltid var självvalt vilket vi menar kan bidra till att respondenten börjar tvivla på sin kunskap och 

att känslan av trygghet reduceras. Ytterligare en bidragande faktor till att det skiljer sig mellan 

organisationer avseende trygghet i sin kunskap kan bero på att offentliga organisationer såsom till 
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exempel socialtjänst arbetar utifrån lagar däribland socialtjänstlagen. De tar beslut huruvida den 

våldsutsatta kvinnan ska placeras på en kvinnojour eller ej genom myndighetsutövning. Ideella 

verksamheter däremot verkställer beslut gjorda av en myndighet samt arbetar utifrån en ideologi 

eller så söker sig de våldsutsatta kvinnorna dit frivilligt. Som Kunosson (2014) beskriver skapar 

varje enskild kvinnojour sitt eget arbetssätt vilket vi menar i sin tur kan påverka upplevelsen av att 

känna trygghet och meningsfullhet i arbetet.  

Ideella verksamheter har en större möjlighet att utgå enbart från den våldsutsatta kvinnans 

perspektiv och kan därmed rikta sitt fulla fokus mot henne medan socialarbetare inom offentliga 

verksamheter ibland tvingas ha ett övergripande ansvar över systemet som finns runt kvinnan 

däribland barnperspektivet. Dessa olika förutsättningar påverkar således socialarbetarens 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet skapar både för och nackdelar i arbetet och används på 

olika sätt inom offentliga organisationer och ideella verksamheter. Vi tolkar det som att 

handlingsutrymmet till viss del är beroende av upplevelsen av hanterbarhet. Antonovsky (2005) 

beskriver hanterbarhet som upplevelse av att klara av det man har framför sig. Upplever man 

hanterbarhet blir det också lättare att använda sig av handlingsutrymmet. Resultatet visar att 

handlingsutrymmet används i olika utsträckningar av respondenterna. Vi uppmärksammade att de 

som till störst del använde sitt handlingsutrymme var de respondenter som även ansåg sig vara 

trygga i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De hade genom år i arbetet skapat ett eget arbetssätt med 

delar från olika verksamheter och metoder. De respondenter som upplevde störst svårigheter i 

arbetet var också de som såg handlingsutrymmet som en svårighet i form av att inte ha några tydliga 

riktlinjer att utgå ifrån. Bedömningar i arbetet gjordes av majoriteten av respondenterna på “en 

känsla”. Däribland valet av att använda FREDA eller inte i arbetet. Som Skillmark et al. (2019) 

beskriver skulle standardisering av bedömningsverktyg minska risken för att beslut grundas på 

magkänslan. Vi anser att det behövs en balans mellan å ena sidan använda “färdigt material” och 

använda sin magkänsla då förutsättningarna för arbetet med respektive kvinna skiljer sig åt. I 

enlighet med forskning gjord av bland annat Lundberg och Bergmark (2018) menar vi att även våra 

respondenter använde sig av standardiserade verktyg oftare som en rutin om de hade mer erfarenhet 

inom våld i nära relationer. 

Återkommande i samtliga intervjuer var vikten av att ha en arbetsgrupp. Främst verksamma inom 

ideella verksamheter uttryckte en sammanhållning och en “vi-känsla”. Det gav respondenterna 

mycket att ha en bra och trygg arbetsgrupp där de kunde handleda varandra och ge varandra stöd. 

Inom de ideella verksamheterna är det främst organisationen som tillhandahåller utbildningar vid 

rekrytering av personal. Detta skulle kunna bidra till en ökad sammanhållning och samsyn där 

samtliga verksamma inom organisationen utgår från samma kunskapsbas, vilket också Kunosson 

(2014) redogör för i sin beskrivning av att delad erfarenhet bidrar till kunskap. Flertalet 

respondenter redogjorde även för vad de ansåg om samarbete mellan andra organisationer och 

instanser. Det var överraskande att majoriteten av respondenterna ansåg att samarbetet inte 

fungerade då våld i nära relationer har blivit ett allt mer uppmärksammat ämne som beskrivs som 

komplext. Vi tolkar det som att en orsak kan vara att våld i nära relationer tillskrivits socialt arbete 

relativt sent som Mattsson (2017) beskriver och att utvecklingen inte skett i samma takt inom olika 

organisationer.  
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Innan vi genomförde denna studie hade vi en förförståelse kring att ju mer specialiserad kunskap 

socialarbetare hade desto viktigare var den kunskapen. Den förförståelsen stämmer delvis då ju 

mer specialiserad kunskap socialarbetaren hade desto tryggare och mer insatt i arbetet var de. Dock 

tyder resultatet på att det inte är den specialiserade kunskapen som väger tyngst i arbetet utan att 

det i större utsträckning handlade om erfarenhet som ledde till en magkänsla. Några respondenter 

beskriver det som en medkänsla eller en fingertoppskänsla både i och för arbetet med de 

våldsutsatta kvinnorna. Slutligen kan vi konstatera att det inte var den specifika kunskapen om våld 

som nämndes som den viktigaste kunskapen i arbetet utan det var erfarenheten.  

 

 

6.3. Metoddiskussion 

Vårt val att använda oss av begreppen KASAM och handlingsutrymme vid analysarbetet grundar 

sig i att vi anser att upplevelse av trygghet och kunskap hör samman med personens känsla av 

sammanhang. Vi anser att de båda begreppen kompletterar varandra bra och ger en djupare analys 

tillsammans än var för sig. Vi upplevde även att vi under analysarbetet kunde urskilja fragment av 

KASAM-tänk hos flera respondenter även om de inte rätt ut sa ordet KASAM. Utifrån att 

respondenterna var verksamma inom olika organisationer ansåg vi att “handlingsutrymme” skulle 

bidra till att belysa eventuella likheter och skillnader i organisationernas arbetssätt, men också att 

socialarbetaren nyttjar sitt handlingsutrymme utifrån sin KASAM.  

 

Vi var medvetna om att genomföra intervjuer kunde medföra risker i form av intervjueffekten vilket 

innebar att vi som intervjuare omedvetet kunde ha påverkat intervjuns resultat endast genom vår 

närvaro. Det är en större risk att respondenter svarade vad de trodde vi ville höra, det som lät bra 

eller det som är allmänt accepterat att svara eller för att dölja kunskapsbrister, än vid till exempel 

en enkätundersökning (Larsen 2009). Vi var bekanta med fler av respondenterna vilket kan ha 

bidragit till att respondenterna anpassat sina svar. Genom att den av oss som inte tidigare träffat 

aktuell respondent ansvarade för intervjun menar vi att risken minskade att information blev 

outtalad eller inte utvecklades i samma mån vilket kunde skett om respondenten kände till 

intervjuarens förkunskaper. Dock finns en positiv sida som vi vill lyfta, nämligen att 

respondenterna kan ha vågat prata mer öppet om sina upplevelser och erfarenheter då det kan 

upplevas som tryggt att ha någon i rummet som är bekant. Att vi var två personer som intervjuade 

en ensam respondent behövde vi ha i åtanke då det kunde ge en känsla av underläge vilket kunde 

påverkat svaren. Vi gjorde dock bedömningen att detta inte påverkat intervjun i den omfattningen 

att det skulle få någon betydelse för vårt slutgiltiga resultat. Plats för intervjuerna valdes av 

respondenterna och samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att det kan ha bidragit till en trygg miljö. Dock kan 

respondenten uppleva sig representera sin organisation och önskar framstå som en god kollega. Det 

kan medföra en ökad svårighet för respondenten att påpeka brister samt att ärligt uttrycka sin 

upplevelse av egna och arbetsplatsens kunskaper inom ett känsligt område i jämförelse med om vi 

träffats på en neutral plats (ibid.).  

 

Att vi hade sex respondenter har satt sin prägel på studien. Hade vi haft fler respondenter hade vi 

fått en bredare syn. Vi kan konstatera att om vi hade intervjuat flera personer hade tillförlitligheten 
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och trovärdigheten blivit högre. Det hade gett oss ett bredare underlag och ökat överförbarheten. 

Vi hade som urvalskriterium att våra respondenter skulle arbeta på olika arbetsplatser, för att få en 

bredd av åsikter och upplevelser. Vi upplever att intervjuer med olika verksamheter bidrog till ett 

bredare resultat med fler infallsvinklar än om alla socialarbetare skulle arbetat inom samma sektor. 

Samtliga intervjupersoner arbetade på olika verksamheter, förutom två som arbetade inom samma 

organisation. Vi hade en spridning mellan fyra olika kommuner och alla respondenter hade olika 

erfarenheter som berikade vårt resultat på olika sätt. Vi valde att genomföra individuella intervjuer 

istället för gruppintervjuer då vi ansåg att det i större mån framkommer personliga upplevelser och 

tankar om man inte har en grupp att förhålla sig till och behöva tänka på vad gruppen anser eller 

vad de förväntade för svar. Det grundade sig också i att vi önskade socialarbetarnas personliga 

upplevelser och inte hur de borde arbeta eller hur de önskar arbeta. Vi menar även att det kan vara 

utpekande/utmanande att i grupp prata om vad man upplever som svårt eller vad man upplever som 

“brister” i sitt arbetssätt eller inom organisationen. Dock var vi medvetna om att gruppintervju 

kunde resultera i att deltagarna inspirerat och påmint varandra om saker som blev bortglömda vid 

de individuella intervjuerna. 

 

Vårt val av semistrukturerad intervjuguide kunde ha bidragit till att vi inte fick all den information 

vi skulle ha fått om vi istället använt oss av en helt öppen intervjuguide. Vi anser dock att våra 

erfarenheter av att intervjua begränsade våra möjligheter att kunna använda oss av en helt öppen 

intervjuguide. Vi var även medvetna om att bli inspelad under intervjun kunde bidragit till att 

respondenterna blivit nervösa och oroliga för att säga fel.  Vid analysen av den första intervjun 

märkte vi att respondenten utgått mycket från vad hen önskade kring sitt arbete. Vilket gjorde att 

vi ansåg oss behöva ändra några formuleringar i intervjuguiden för att förtydliga att det handlade 

om socialarbetarens upplevelse om sitt arbete och inte hur man arbetar “korrekt”. 

Att vi båda varit delaktiga i samtliga moment under studiens gång har bidragit till att vi tagit del av 

samma information och kunnat diskutera med varandra och på så sätt ta fram det vi båda anser 

stämmer överens med vårt syfte. Vi har eftersträvat transparens och har noggrant beskrivit vårt 

genomförande vilket skapar en ökad chans för andra att genomföra en liknande studie igen. 

 

 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Av studiens resultat framgår att upplevelsen av kunskapsbehov och trygghet skiljer sig beroende 

på om socialarbetaren arbetar inom offentlig eller inom ideell verksamhet, men där en gemensam 

faktor är att erfarenhet bidrar till trygghet i arbetet. Då majoriteten av våra respondenter har flera 

års erfarenhet anser vi att det skulle vara intressant att se hur nyutexaminerade socionomer som 

tillägnat sig den nu obligatoriska kursen, “våld i nära relationer” upplever att kursen tillgodoser 

deras kunskapsbehov inom arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

  



 

35 
 

Referenser 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2.uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). (2014). Brott i nära relationer. En nationell kartläggning. 

Rapport 2014:8. Stockholm: BRÅ 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). (2019). Våld i nära relationer. 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html [2019-11-07] 

 

Carlsson, G. (2017). Critical incident. I Höglund Nielsen, B & Granskär, M. (red.) Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 51-63. 

 

Dahlin-Ivanoff, S. (2015). Fokusgruppsdiskussioner. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 

kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, ss. 81-92. 

 

Dellgran, P. (2015). Människobehandlande professioner. I Johansson, S. Dellgran, P & Höjer, S 

(red.) Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt 

välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur, ss. 166-193. 

 

Dellgran, P. & Höjer, S. (2015). Forskning om människobehandlande organisationer. I 

Johansson, S. Dellgran, P & Höjer, S (red.) Människobehandlande organisationer. Villkor för 

ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur, ss. 66-80. 

Ekström, V. (2016a). Carriers of the troublesome violence- the social services’ support for  

female victims of domestic violence. European Journal of Social Work, 21 (1), 61-73. 

 

Ekström, V. (2016b). Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Ekström, V. (2017). Negotiating and justifying social services’ support for female victims of 

domestic violence. Nordic Social Work Research, 7 (1), 18-29. 

 

Eliasson-Lappalainen, R. Jacobson, K. Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2008). Socialvetenskapliga 

forskningstraditioner - en introduktion. I Meeuwisse, A. Swärd, H. Eliasson-Lappalainen, R.  & 

Jacobson, K. (red.) Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur, ss. 17-31.  

Eriksson, M. (2015). Salutogenes- om hälsans ursprung. Från forskning till praktisk tillämpning. 

Stockholm: Liber. 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html


 

36 
 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, ss. 34-54. 

 

Europarådet. (2018). EU ansluter sig till den internationella konventionen för bekämpning av 

våld mot kvinnor. 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/05/11/vioklence-against-women/ 

[2019-11-12]  

 

Forssén, A. & Carlstedt, G. (2017). Feministisk forskning. I Höglund Nielsen, B & Granskär, M. 

(red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB, ss. 87-105. 

 

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2. 

uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Isdal, P. (2001). Meningen med våld. Stockholm: Gothia Förlag. 

 

Jacobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kunosson, C. (2014). Ideella organisationer. I Heimer, G., Björck, A. & Kunosson, C. (red.) 

Våldsutsatta kvinnor- samhällets ansvar. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kvale, S.& Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund:  

Studentlitteratur AB. 

 

Larsen, A. K. (2009). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Gleerups utbildning AB. 

 

Levin, C. (2008). Att undersöka >> det sociala<< - några ingångar. I Meeuwisse, A., Swärd, H., 

Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobson, K. (red.) Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: 

Natur & Kultur, ss. 32-40. 

 

Lundberg, L & Bergmark, Å. (2018). Self-perceived competence and willingness to ask about 

intimate partner violence among Swedish social workers. European Journal of Social Work, 1-

12. https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1540970 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017) Kvalitativ innehållsanalys. I Höglund Nielsen, 

B.& Granskär, M. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB, ss. 219-234 

 

Mattsson, T. (2017). Kunskap och lärande i socialt arbete. Om socialarbetare och viljan att veta. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/05/11/vioklence-against-women/
https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1540970


 

37 
 

Moser Hällen, L. & Sinisalo, E. (2018a). Att fråga om våld inom socialtjänsten. I Sinisalo, E. & 

Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik. 

Stockholm: Liber AB, ss. 73-88. 

 

Moser Hällen, L. & Sinisalo, E. (2018b). Den ideella sektorn och våld i nära relationer. I Sinisalo, 

E. & Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik. 

Stockholm: Liber AB, ss. 279-288. 

 

Moser Hällen, L. & Sinisalo, E. (2018c). Vad är mäns våld mot kvinnor? I Sinisalo, E. & Moser 

Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: 

Liber AB, ss. 27-52. 

 

Moser Hällen, L. & Sinisalo, E. (2018d). Varför ska vi fråga om våldsutsatthet? I Sinisalo, E. & 

Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik. 

Stockholm: Liber AB, ss. 67-72. 

 

Münger, A-C. (2009). Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom 

Östergötlands län. Rapport 2009:56. Linköping: FOU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt 

arbete. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2010). Att fråga om våldsutsatthet som en del av 

anamnesen. Rapport: 2010:4. Uppsala: NCK  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (u.å.).  Mäns våld mot kvinnor- ett globalt perspektiv. 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-

perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/ [2019-11-06] 

 

Olsson, H. (2011). Det farliga men viktiga lyssnandet. I Enander, V. & Holmberg, C. (red.) Hur 

går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur AB, 

ss. 17-33. 

 

Regeringskansliet. (2019). Granskning av Sveriges arbete med att motverka våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/01/europaradets-forsta-

granskning-av-sveriges-arbete-med-istanbulkonventionen/ [2019-11-11] 

 

Scheffer Lindgren, M. (2009). “Från himlen rakt ner i helvetet” Från uppbrott till rättsprocess 

vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Diss. Karlstad: Karlstads universitet. 

 

SFS (1993:100). Högskoleförordning. 

 

SFS (2012:776). Socialtjänstlag. 

 

Skillmark, M., Agevall Gross, L., Kjellgren, C., & Denvall, V. (2019). The pursuit of 

standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/01/europaradets-forsta-granskning-av-sveriges-arbete-med-istanbulkonventionen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/01/europaradets-forsta-granskning-av-sveriges-arbete-med-istanbulkonventionen/


 

38 
 

risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services. Qualitative 

Social Work, 18 (3), 458–474. 

 

Socialstyrelsen (2019a). FREDA.  

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/freda/ 

[2019-10-22] 

Socialstyrelsen (2006). Kostnader för våld mot kvinnor. En samhällsekonomisk analys. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2019b). Våld i nära relationer. 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/  [2019-11-07] 

 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt 

arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, ss 17-31. 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi. Malmö: 

Gleerup Utbildning AB 

 

Ulmestig, R. (2018). Two sides of the coin- Domestic violence survivors’ expectations of the 

financial support and social workers’ expectations of survivors within the social assistance 

system. Nordic Social Work Research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1531779 

 

United Nations human rights (UN). (1993). Declaration on the Elimination of Violence against 

Women. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

[2019-11-12] 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

World Health Organisation (WHO). (2005). Summary report. WHO Multi-country Study on 

Women’s Health and Domestic Violence against Women. Initial results on prevalence, health 

outcomes and women’s responses. Rapport 2005. Genève: WHO.  

 

World Health Organisation (WHO). (2013). Global and regional estimates of violence against 

women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual 

violence. Rapport 2013. Genève: WHO.  

 

Wihlborg, M. (2017). Fenomenografi. I Höglund Nielsen, B.& Granskär, M. (red.) Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 107-126. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/freda/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1531779
https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1531779
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf


 

39 
 

Witt, L & Diaz, C. (2019) Social workers´attitudes toward female victims of domestic violence: 

A study in one English local authority. Child & Family Social Work, 24(2)209-217. 

doi:10.1111/cfs.12604 

 

Öberg, P. (2015). Livshistorieintervjuer.  I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa 

metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB, ss 55-67. 

 

Överlien, C. (2018). Förord. I Sinisalo, E. & Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer. 

Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: Liber AB, ss. 6-8. 

  



 

40 
 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

● Vilken utbildning/examen har du? Vilket år? 

● Hur lång arbetserfarenhet har du inom socialt arbete? 

● Vad är din huvudsakliga uppgift inom organisationen?  

● Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande jobb? 

● Hur ofta kommer du i kontakt med våldsutsatta kvinnor? 

 

● Vilka kunskaper använder du dig av i ditt arbete att bemöta kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer?  

● På vilket sätt har du tillägnat dig den kunskap kring våld i nära relationer du 

besitter? 

 

● Vilka kunskaper/erfarenheter ger dig trygghet i arbetet med våldsutsatta kvinnor? 

 

● Hur upplever du din kunskap i förhållande till de krav som ställs på dina arbetsuppgifter 

när du möter våldsutsatta kvinnor? 

● Vad anser du är svårt/utmanande i mötet med en våldsutsatt kvinna? (och hur löser 

du det)?  

 

● Använder du hjälpmedel i ditt arbete med våld i nära relation eller för att ta reda på om 

någon lever i en relation där det förekommer våld?  

● Hur ser rutinerna ut på er arbetsplats om någon blir utsatt för våld? 

 

● Något du vill tillägga? Ka vi ta kontakt med dig igen om vi behöver förtydliga något? 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Socialarbetares upplevelse av kunskapsbehov i arbetet med kvinnor utsatta för våld 

i nära relationer. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

 

 

………………………… 

Underskrift 

 

…………………………   ……………………… 

Namnförtydligande   Ort och datum 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Sofia Persson 

xxxxx@hotmail.com 

 

Caroline Sundström 

xxxxx@hotmail.com 

 

Handledare 

Jenny Höglund, Universitetsadjunkt 

xxxxx@kau.se  
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

Till dig som deltar i vår studie  

 

Tack för att du vill delta, här kommer lite information om vår studie: 

 

Syftet med vår studie är att bidra till en ökad förståelse för socialarbetarnas upplevelse av sin 

kunskap gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor. Vi vill genom intervjuer ta reda på hur 

socialarbetare som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor upplever sin kunskap kring ämnet 

våld i nära relationer. 

 

Din anonymitet är viktig för oss, vi kommer därför inte att inhämta några personuppgifter från dig. 

I uppsatsen kommer inget framgå som kan härleda till att det är du som deltagit, vi kommer heller 

inte att delge din arbetsplats.Vi vill understryka att materialet från intervjun kommer att förstöras 

efter att uppsatsen är klar och att inga obehöriga kommer att ha tillgång till materialet.  

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst välja att avbryta eller att inte svara 

på någon fråga. Du kan även i efterhand kontakta oss om det är något du inte längre vill ska vara 

med eller om du vill avbryta ditt deltagande.  

  

Har du några funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. 

 

Sofia Persson 

xxxxx@hotmail.com 

 

Caroline Sundström 

xxxxx@hotmail.com 


