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Sammanfattning 
Studien bygger på en genomgång av dokument där Socialstyrelsens offentliga dokument har 

undersökts utifrån om de rekommenderar specifika arbetssätt för arbetet med våldsutsatta 

kvinnor i alkohol- och drogmissbruk/beroende. Studien bygger också på intervjuer, där två 

intervjuer genomfördes. En intervju genomfördes med en representant från Socialstyrelsen 

och en annan genomfördes med två representanter från en medelstor kommun i Sverige, alla 

med nära anknytning till våld i nära relation i sitt arbete. Tidigare studier har visat att dessa 

kvinnor som grupp är särskilt utsatta och att forskning inom den svenska kontexten har varit 

begränsad. Studien visar att Socialstyrelsens dokument innehåller vissa arbetssätt såsom 

könsdifferentierad behandling och vikten av samverkan och ett gott bemötande. 

Socialstyrelsens representant tog upp svårigheten i att ta fram rekommenderade arbetssätt och 

metoder utifrån det bristande kunskapsläget, och att detta således speglas i de undersökta 

dokumenten. Representanterna från kommunal nivå uppgav att de inte använde specifika 

metoder för just våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende, utan att de har 

en grund i bland annat response based practice som de använder i arbetet med de kvinnor de 

träffar. Studien belyser den särskilda utsatthet som dessa kvinnor ofta befinner sig i, och hur 

det kan sägas finnas många faktorer som bidrar till detta. Studien berör organisatoriska 

faktorer såsom starkt avgränsade verksamhetsområden där yrkesverksamma inom 

socialtjänsten ofta har sin huvudsakliga kompetens och arbetsuppgifter inom antingen 

missbruk eller våld samt det rådande kunskaps- och forskningsläget inom den svenska 

kontexten som möjliga bidragande orsaker. 
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1. Inledning 

I skuggan av den uppmärksammade Me too-rörelsen som snabbt spreds under hösten 2017 

anser vi oss kunna se en ny feministisk våg på frammarsch. Me Too-rörelsen handlade främst 

om att synliggöra mäns sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor, och således visa på 

att det finns en patriarkal samhällsstruktur som möjliggör och upprätthåller dessa övergrepp 

(Nationalencyklopedin, 2018). Mot bakgrund av denna rörelse upplever vi att vi kan se en 

återtagen samhällsdebatt, där vi uppfattat det som att antalet artiklar i dagstidningar på ämnet 

har ökat och där mäns våld mot kvinnor kan sägas ha blivit mer omdebatterat. Vi tycker oss 

själva se att mediala uppmärksamheten gällande relationellt våld över tid delvis har både 

förändrats och ökat, är det till följd av en samhällelig ökad medvetenhet kring det relationella 

våldet?  

 

1 januari 2017 började regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor att gälla. Strategin, som breder sig över en tioårsperiod, syftar till att arbetet 

mot mäns våld mot kvinnor ska ske mer målinriktat och samordnat (Regeringen, 2018). Den 

innehåller åtgärder för att stärka skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, såsom arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck och mot prostitution och sexhandel. Strategin ska även sätta 

fokus på mäns delaktighet och ansvar. Regeringen har också beslutat om ett tjugotal åtgärder 

direkt kopplade till förslag från Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, där bland 

annat en ny ANDT-strategi (Alkohol Narkotika Droger Tobak-strategi) ska arbetas fram. 

Denna del ska på ett tydligare sätt inkludera det samband som finns mellan våld i nära relation 

och användningen av alkohol och narkotika (Regeringen, 2018). 

  

I den allmänna samhällsdebatten angående våld i nära relation anser vi att det har saknats 

omnämnande av våldsutsatta kvinnor som också befinner sig i ett alkohol- eller 

drogmissbruk/beroende. I denna studie har vi valt att använda benämningen alkohol- eller 

drogmissbruk/beroende av anledning att det kan ses som ett brett begrepp som innefattar 

riskbruk, missbruk och beroende där alla typer av droger såsom narkotika, alkohol och 

läkemedel räknas in (Socialstyrelsen, 2011). Det våld som kvinnor i missbruk/beroende 

upplever anses ofta tillhöra en del av deras vardag och det bristfälliga bemötande flera av 

dessa kvinnor möter hindrar många från att söka hjälp; både för sitt missbruk och för att få 

slut på våldet (Socialstyrelsen, 2011; Schumacher & Holt, 2012). Som uppdragstagare av 

regeringen och riksdagen är Socialstyrelsen (tillsammans med ett flertal andra myndigheter 

såsom polisen, länsstyrelsen etc.) involverade i verkställandet av den nya strategin gällande 

mäns våld mot kvinnor. Förutom Socialstyrelsens övriga ansvarsområden preciseras alltså 

ansvaret gällande våld i nära relation ytterligare i och med regeringens ovan nämnda initiativ. 

Socialstyrelsens arbete innefattar bland annat att ta fram underlag för yrkesverksamma inom 

socialtjänsten och andra verksamheter gällande rekommenderade metoder och arbetssätt. 

Dessa riktlinjer presenteras bland annat sedan i områdesspecifika handböcker och behandlar 

allmänna riktlinjer gällande arbetet med exempelvis försörjningsstöd, äldreomsorgen, 

missbruk och våld. Men hur ser det ut i arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller 

drogmissbruk/beroende? Har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur arbetet bör se ut, 

finns det handfasta arbetssätt som yrkesverksamma kan luta sig mot? Finns det strategier på 

nationell och kommunal nivå för hur man ska kunna möta och hjälpa dessa kvinnor? Det är 

just som detta denna studie ämnar ta reda på. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syfte har delats in i två delar där den ena delen ämnar undersöka Socialstyrelsens 

offentliga dokument utifrån hur de anser att man som yrkesverksam ska eller bör arbeta med 
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våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende. Den andra delen är av 

jämförande karaktär där studien ämnar undersöka på vilket sätt yrkesverksamma från 

kommunal nivå arbetar med våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende. 

Syftet ämnas besvaras genom följande frågeställningar: 

- Rekommenderar Socialstyrelsen i sina offentliga dokument särskilda arbetssätt för arbetet 

med studiens målgrupp, i sådana fall vilka? 

- Hur ser arbetet med studiens målgrupp ut på kommunal nivå, finns det arbetssätt och 

stämmer dessa med rekommendationer utifrån Socialstyrelsen? 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studiens målgrupp och dess särskilda utsatthet. Vidare nämns kort 

statistik gällande gruppens omfattning samt behovet av kompetens hos yrkesverksamma, 

likväl behovet av adekvata insatser. Avsnittet avrundas slutligen med Socialstyrelsens och 

socialtjänstens ansvar. 

 

2.1 Studiens målgrupp 

Studier har visat att kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende är särskilt utsatta utifrån 

deras livssituation (Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2018). Många kvinnor med ett 

missbruk/beroende drabbas ofta av våld i sin vardag och de möts ofta av oförstånd och 

okunskap från de instanser där de söker hjälp (NCK, 2018). För många kvinnor i 

missbruk/beroende ses våldet som en konsekvens och något som hör missbruket till, och de 

känner själva stor skam och skuld (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014). En studie från 2005, 

gjord på utvalda verksamheter för missbrukande kvinnor i Sveriges storstäder, visar att 92% 

av missbrukande kvinnor någon gång i vuxen ålder utsatts för fysiskt våld, och/eller sexuellt 

våld, och/eller psykiska övergrepp (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). 

  

Enligt Grände et al. (2014) har dessa kvinnor ofta en låg socioekonomisk ställning i samhället 

vilket gör att de ses som hopplösa fall. I och med att kvinnor i missbruk/beroende så starkt 

bryter mot de fastställda könsroller som finns i samhället har de ofta ännu lägre samhällsstatus 

än män i missbruk/beroende (Grände et al., 2014). Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och 

beroendeproblem kan på grund av sin problematik ha svårare att söka hjälp för sin 

våldsutsatthet. På grund av rädsla att inte bli trodda, bristande förtroende till myndigheter eller 

att de ser våldet som en naturlig utgång av missbruket och att de har sig själv att skylla är 

anledningar som nämns för att beskriva varför dessa kvinnor mindre benägna att anmäla brott 

(Kunskapsguiden, 2018). 

Det är vanligt förekommande att kvinnor i alkohol- eller drogberoende/missbruk har 

erfarenhet av att vara eller ha varit utsatta för våldshandlingar och begrepp (Holmberg et al., 

2005; Socialstyrelsen, 2011) Men på grund av ett mörkertal gällande hur många kvinnor det 

rör sig om är det svårt att få fram exakt statistik på dess faktiska omfattning. Detta mörkertal 

skulle bland annat kunna komma av att dessa kvinnor inte på samma sätt som andra är 

benägna att vända sig till stöd och hjälp, eller att anmäla brott (Socialstyrelsen, 2011). 

 

För våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende kan deras partner vara deras förövare men 

samtidigt också ett skydd mot andra eller den som håller med bostad och/eller droger (NCK, 

2018). För kvinnor i missbruk/beroende kan det också handla om andra missbrukare, väktare, 

polis eller behandlingspersonal som är deras förövare (NCK, 2018) Det förekommer även att 

den som utövar våldet också försöker hindra kvinnan att tillfriskna från sitt 

missbruk/beroende i ett led att förhindra att hon lämnar relationen (NCK, 2018). Våldsutsatta 

kvinnor med missbruk/beroende har ofta en väldigt komplex problematik där det inte sällan 

även handlar om fysiska eller psykiska sjukdomar (depression och ångest samt PTSD, som 
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står för posttraumatiskt stressyndrom, är åkommor som målgruppen i stor utsträckning söker 

vård för), ekonomiska svårigheter, problematisk boendesituation eller erfarenheter av att sälja 

sexuella tjänster (Kunskapsguiden, 2018). 

 

Våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende har ett stort behov av stödinsatser från samhället, 

t.ex. skyddade boenden och kvinnojourer där personalen har kompetens i både våld och 

missbruk/beroende (Kunskapsguiden, 2018). Även inom missbruksvården behöver 

kompetensen breddas för att kunna nå den här gruppen och för att kunna ställa relevanta 

frågor. Forskningen kring ämnet kan ses som begränsad, och det finns ett behov av 

evidensbaserad kunskap och beprövade metoder och behandlingssätt för denna grupp (Gärde 

et al., 2014; Kunskapsguiden, 2018). Det finns en hög medvetenhet om den problematik som 

missbrukande kvinnor upplever, men ändå finns det väldigt få insatser kopplade till just denna 

grupp (Gärde et al., 2014). Många våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende har svårt att hitta 

adekvat hjälp, bland annat eftersom de flesta skyddade boendena inte tar emot de som 

missbrukar alkohol eller droger. De bemöts alltså i första hand ofta som missbrukare och inte 

brottsoffer (NCK, 2018). Det är av särskilt vikt att särskilja missbruket/beroendet i de 

situationer där man möter dessa kvinnor, men man behöver också arbeta med båda problemen 

(NCK, 2018). 

 

2.2 Socialstyrelsens och socialtjänstens ansvar 

Socialstyrelsen arbetar under socialdepartementet som statlig myndighet och uppdragstagare 

från regeringen. Socialstyrelsen ansvarar för ämnen gällande socialt arbete samt hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2018). Socialstyrelsen arbetar således med att bland annat ta fram 

föreskrifter, bindande regler, allmänna råd samt rekommendationer kring hur man lever upp 

till dessa föreskrifters krav (Socialstyrelsen, 2018). De riktlinjedokument och handböcker som 

utges från Socialstyrelsen används tillsammans med lagstiftning och kommunala riktlinjer av 

socialtjänsten, som grund för den myndighetsutövning och behandlande verksamhet som den 

kommunala socialtjänsten utövar (Socialstyrelsen 2016; Socialstyrelsen 2017). 

Socialstyrelsen leder ett arbete som syftar till att socialtjänstens arbete ska vara 

evidensbaserat, och tar således fram handböcker och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012). Dessa 

är framtagna för styrning och ledning för de som jobbar inom socialtjänsten, eller andra 

verksamheter som utgör del i det sociala arbetet (Socialstyrelsen, 2016; Socialstyrelsen 2017). 

Dokument såsom “Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer ” (2016) och “Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende - Stöd för styrning och ledning” (2017) utgör stöttepelare för de socialarbetare som 

arbetar med personer med motsvarande problematik. I ovan nämnda dokument uppger 

Socialstyrelsen riktlinjer och rekommendationer för personer inom socialtjänsten eller andra 

instanser som utgör del i det sociala arbetet, som arbetar med personer som är utsatta för våld 

eller inom missbruksvård. Där presenteras rekommenderade arbetssätt och metoder relaterade 

till lagtext och information samt tidigare forskning kring problematiken i stort. Men hur ser 

det ut för den grupp kvinnor som innefattas av båda kategorier? För att ta reda på det är det 

bra att även titta på vad som står i socialtjänstlagen 2001: 453), som är den lag som 

socialtjänstens arbete och mål vilar på. I socialtjänstlagen 1 kap. 1§ läser vi att socialtjänsten 

ska “främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

deras aktiva deltagande i samhällslivet.” Vidare i socialtjänstlagen framkommer att 

socialtjänsten har ett ytterligare ansvar för missbrukare och brottsoffer enligt 5 kap. 9-9a§§ 

och 5 kap. 1§ SoL, vilket kan anses omfatta den här studiens målgrupp. 
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3. Tidigare forskning 

I denna del redovisas forskning som har utförts när det kommer till våldsutsatta kvinnor i 

alkohol- eller drogmissbruk/beroende. Kärnan är här att redogöra för tidigare forskning som 

utförts vad gäller arbetssätt och eventuella metoder som används eller skulle kunna användas 

för att hjälpa/stötta och behandla dessa kvinnor. För att få fram tidigare studier på området har 

databaserna SocINDEX samt PsycINFO använts, vilket gavs tillgång till via Umeå 

universitetsbibliotek. De sökord som ligger till grund för uppsökandet av artiklarna är; 

women, substance abuse, domestic violence och eller treatment. Vidare är de artiklar som 

använts så kallade peer reviewed, vilket innebär att de har gått igenom en kollegial granskning 

(codex.vr.se). Avgränsningar gjordes i publiceringsår, där enbart artiklar publicerade mellan 

2008-2018 ansågs aktuella. För att kunna ge en bild av det rådande forskningsläget valdes 

publiceringsår inom en tioårsperiod, där vi ansåg att vi hade möjlighet att få ett tillräckligt 

brett material utan att det skulle upplevas daterat. När det gäller studier kring användbara 

arbetssätt och metoder för att hjälpa kvinnor med denna komplexa problematik här i Sverige, 

är det ett område som är i behov av vidare forskning (se ex. Socialstyrelsen, 2011).  

 

De som arbetar inom missbruks- och beroendevården tycks se ett ökat antal kvinnor inom 

deras behandlingsprogram som också är eller har varit utsatta för våld i nära relation (Kail, 

2010) och andra studier visar att missbruks- och beroendeproblematik inte är helt ovanligt 

bland våldsutsatta kvinnor (se ex Schumacher & Holt, 2012 och Macy, Renz & Pelino, 2013). 

En intervjustudie (Macy et al., 2013) som gjordes med 15 st kvinnor i missbruk som upplevt 

våld i nära relation, lyckades genom djupintervjuer ge en liten inblick i vad många av dessa 

kvinnor utsätts för. En del av kvinnorna berättade att deras partner och det våld som de 

utsattes för gjorde att deras drogberoende eskalerade, där vissa började när de träffade sin 

partner och andra uppger att de gick från “bruk till missbruk” när de träffat sin partner (Macy 

et al., 2013). Det ökade användandet beskrivs som en copingmekanism och ett sätt att hantera 

våldet (Macy et al., 2013). Det våld som kvinnorna berättade om beskrevs som särskilt 

anmärkningsvärt för hur grovt det var. Kvinnorna berättade om en kombination av våldsamma 

erfarenheter där fysiskt, psykiskt och sexuellt våld var en del av samtliga berättelser (Macy et 

al., 2013). De kvinnor som deltog i studien uppgav att attraktionen till deras partner ibland 

grundade sig på dennes tillgång till droger, vilket ofta var en stark faktor till varför kvinnorna 

stannade trots våldet (Macy et al., 2013). Mot bakgrund av den komplexa problematiken som 

våldsutsatta kvinnor med alkohol- och drogmissbruk/beroende erfar har verksamheter som 

arbetar inom missbruks- och beroendevården uppmuntrats att i större utsträckning ställa 

frågor till sina klienter angående våld i nära relation. Detta för att enklare kunna nå både 

förövare och offer (Cohn & Najavits, 2014). Enheter inom missbruksvården kan ses som den 

första instansen som många våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende möter, och ses därför 

som en viktig del i att hjälpa till att hitta de som utsätts och de som utsätter andra. Men studier 

visar att dessa frågor ställs allt för sällan inom missbruks- och beroendevården (Cohn & 

Najavits, 2014). I de fall frågorna ställs och det då framkommer att någon är våldsutsatt, har 

det visats att de sällan hänvisas vidare till adekvat hjälp och behandling (Bennett, Prabhughate 

& Gallagher, 2016). Varför dessa frågor inte ställs kan ses ha flera anledningar, Kail (2010) 

ser detta som ett uttryck av hur organisationens gränser utgör ett problem iom att 

verksamheter som behandlar missbruket är så pass starkt inriktade mot den typen av 

problematik, och att personal saknar kompetens för att motta den eventuella information som 

kan framkomma under ett sådant samtal. Kvinnor som varit i kontakt med personal inom 

vården, för de som utsatts för våld i nära relation, uppgav att frågor om missbruk och 

beroende verkade undvikas (Macy et al., 2013). Detta innebar då enlig de själva att 
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missbruket kunde fortsätta eftersom de inte ifrågasattes, och att risken att återgå till sin 

våldsamma partner för att få tillgång till droger då ökade (Macy et. al. 2103). En studie som 

undersökte verksamheter inom missbruksvården visade att två av tre (66%) stödjer 

uppfattningen om att de kvinnor i som blir utsatta för våld av sin missbrukande partner är 

medberoende (Bennet et al., 2016). Tankesätt som detta skulle kunna göra det svårare att 

samordna missbruksbehandling och behandling för våldsutsatthet (Bennett et al., 2016). 

  

För att kunna nå och hjälpa våldsutsatta kvinnor med ett alkohol- eller drogmissbruk/beroende 

är det viktigt att det finns användbara arbetssätt och metoder, samt att de yrkesverksamma 

inom båda verksamhetsfält erhåller en tillräcklig kompetens för att kunna göra en adekvat 

bedömning (Bennett & O’Brien, 2010; Holly & Horvath, 2012). Bennett et al. (2010) föreslår 

en utvidgad öppenvård där yrkesverksamma med kompetens inom båda områden skulle kunna 

göra bedömningar kring kvinnans missbruk såväl som våldsutsatthet. Kvinnorna skulle här 

även kunna få en större kännedom och kunskap kring deras sammansatta problematik, och få 

möjlighet till rådgivande samtal både enskilt och tillsammans med andra kvinnor i samma 

situation (Bennett et al., 2010). Arbetet med denna grupp bör ske klientcentrerat och med 

hjälp av program som fokuserar på de trauman som kvinnorna kan bära på (Bennett et al., 

2010). Detta i kombination med arbetssätt som stärker kvinnornas förmåga att hantera sin 

situation och, i de fall den egna verksamheten inte räcker till bör de yrkesverksamma kunna 

hänvisa kvinnorna vidare. MI (motiverande intervju) tillsammans med gruppbehandlingar och 

gruppsamtal ses som användbara verktyg i tillfrisknandet. Men också som ett sätt att 

medvetandegöra kvinnan om sin situation och identifiera problematiken i ett led att försöka 

motivera henne att vilja förändra situationen (Kail, 2010). 

  

2011 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning och granskning av metoder som riktar sig till 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Syftet var att sammanställa och beskriva 

manualbaserade interventioner som ännu inte var utvärderade, samt att granska tidigare 

utvärderade interventioner. Bristen på utvärderingar av interventioner på denna grupp är stor 

och det finns ett behov av fler kontrollerade metoder. Detta innebär dock inte att effektiva 

behandlingsmetoder inte finns (Socialstyrelsen, 2011). De metoder som framhölls i 

kartläggningen/granskningen används inte i Sverige, utan har sitt huvudsakliga 

verksamhetsområde i USA eller andra delar i Europa. Relapse Prevention and Relationship 

Safety (RPRS) Interventionen, Triad Women’s Project, Addiction and Trauma Recovery 

Integration Model (ATRIUM), Women’s Integrated Treatment Covington (WIT) är de 

metoder som nämns i arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende. Inom ramen av 

denna uppsats kommer de inte att benämnas särskilt utförligt, just på grund av att de inte 

används här i Sverige. Men det metoderna har gemensamt är att de ofta använder sig av 

gruppverksamhet och arbetar med empowerment, bearbetning av trauma och 

missbruket/beroendet samt olika typer av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Vikten av en 

integrering av verksamhetsområdena tydliggörs i och med flertalet studier som visar 

sambandet mellan alkohol- och drogmissbruk/beroende och våld i nära relation. (se ex 

Bennett et al., 2010; Bennett et al., 2016; Cohn & Najavits, 2014). Studier visar ett tydligt 

behov att vidareutveckla och skräddarsy behandlingar som rymmer sambandet mellan våld i 

nära relation, psykisk ohälsa och alkohol- och drogmissbruk/beroende (se ex Bennett et al., 

2010). Att behandla missbruks-/beroendeproblematiken och våldsutsattheten, antingen i 

samma behandling eller parallellt har visat sig framgångsrikt. Studier visar att den typ av hjälp 

kvinnan erbjuds eller väljer inte är lika betydande som att hjälpen omfattar både 

våldsutsattheten och missbruket (Bennett et al., 2010). 
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Många behandlingsprogram upplever stora utmaningar när de ska behandla de många 

problem som kan kopplas till de fall där både våld i nära relation och missbruk/beroende finns 

(Cohn & Najavits, 2014). Bristen på policys och riktlinjer försvårar samarbetet mellan de 

olika verksamheterna och kunskaps- och kompetensbrist för det andra området försvårar 

ytterligare (Bennet et al., 2016). För att kunna förbättra möjligheterna för kvinnor i 

missbruk/beroende att tillfriskna från sitt missbruk och öka säkerheten för de som även är 

våldsutsatta, behövs förbättring av policyarbetet och praktiska rekommendationer. Detta för 

att förbättra länken mellan missbruksvården och inrättningar för de som är våldsutsatta 

(Bennett et al., 2016). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I följande avsnitt presenteras den grundläggande teoretiska referensram som studien utgår 

ifrån. De teoretiska utgångspunkter som presenteras ligger till grund för vidare analys i 

studien och dess relevans för denna studie kommer att argumenteras för i detta avsnitt. 

  

4.1 Missbruk/beroende  

Begreppsdefinitionen av missbruk/beroende tydliggörs här av anledning att konkretisera vad 

denna uppsats innefattar i det begreppet. 

 

Denna studies definition av missbruk och beroende bygger på två vedertagna diagnossystem; 

ICD-10 och DSM-5, vilka är olika men överensstämmer i hög grad (Socialstyrelsen, 2017). 

För beroende enligt ICD-10 gäller att tre av sex kriterier ska vara uppfyllda: 

1. stark längtan efter drogen 

2. svårighet att kontrollera intaget 

3. fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

5. ökad tolerans 

6. fysiska abstinenssymtom.  

Inom ramen för diagnossystemet ICD-10 finns även diagnosen skadligt bruk, vilket innebär 

ett bruk av psykoaktiva substanser som fysiskt eller psykiskt skadar hälsan.  

DSM-5 ersätter de tidigare diagnoserna missbruk och beroende, och använder istället 

begreppet substansmissbrukssyndrom. Substansmissbrukssyndrom beskrivs som en 

kombination av de tidigare fyra kriterierna för missbruksdiagnos och de sju kriterierna för 

beroendediagnos. För att diagnosticeras med Substansmissbrukssyndrom enligt DSM-5 krävs 

att minst två kriterier är uppfyllda, och svårighetsgraden anges utifrån hur många kriterier 

som är uppfyllda (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Inom ramen för denna uppsats används begreppet alkohol- eller drogmissbruk/beroende, 

vilket beskriver när en person har ett problematiskt förhållande till alkohol eller andra droger. 

Inom socialtjänsten används sällan diagnostiska överväganden, men den ovan nämnda 

beskrivningen används inom Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017). I denna studie 

innefattar missbruksbegreppet alkohol och narkotikabruk och inte andra beroendestörningar 

såsom spelberoende, shoppingberoende eller matberoende. 

  

4.2 Våld 

När begreppet våld används i uppsatsen syftar det bland annat på den definition som 

presenteras i FN:s deklaration och som även används i till exempel Socialstyrelsens 

dokument, vilket presenteras nedan. Definitionen av begreppet våld tydliggörs utifrån att det 

är viktigt att se att våld innefattar flera olika typer av handlingar. 
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FN:s deklaration om avskaffande av allt våld mot kvinnor (1993), definierar våld mot kvinnor 

enligt följande: 

  
Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer 
att resultera i 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. 
  

Denna studies definition av våldsutsatthet är tagen från Socialstyrelsen (2018) som menar att 

utsatthet för våld i nära relation ofta innebär att den våldsutsatta blir drabbad av ett flertal 

olika gärningar som kan vara både lindriga och mer allvarliga, där det senaste kan innebära att 

gärningen räknas som grov brottshandling. Vidare tar Socialstyrelsen (2018) upp att 

begreppet våld kan delas in i fysiskt, psykiskt, materiellt/ekonomiskt, sexuellt och social 

utsatthet. Med fysiskt våld menas bland annat örfilar, att bli dragen i håret, att bli puttad, att 

någon håller fast en, att bli slagen eller sparkad på. Till psykiskt våld räknas bland annat att 

någon säger elaka saker eller kommer med någon form av hot och hit räknas även 

våldsutövning eller hot mot att skada husdjur. När man pratar om materiellt/ekonomiskt våld 

så menar man att förövaren tar sönder saker som den utsatta äger eller som de båda har 

gemensamt. Men hit räknas även att få en annan person att skriva under viktiga papper som i 

ett senare skede innebär någon form av konsekvens. Ett annat slags våld är att försumma 

någon, till exempel genom att se till så att en person som är i behov av omsorg eller vård inte 

får tillgång till denna, och hit räknas också att en person blir vanvårdad. Sexuellt våld 

innefattar gärningar av sexuellt slag där det inte finns något samtycke, exempelvis våldtäkt. 

Men det innefattas även av andra sexuella gärningar som görs mot någons vilja. Slutligen har 

social utsatthet att göra med inskränkningar på en annan persons liv, där förövaren mer eller 

mindre isolerar den utsatta och på så sätt ser till så att denne inte får umgås med vem den vill 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

5. Metod 

5.1 Forskningsansats 

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ ansats valts. Den kvalitativa forskningen har oftast en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som kan beskrivas som tolkningsinriktad, där förståelsen av en 

social verklighet framhävs mot bakgrund av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet (Bryman, 2011). I och med studiens syfte att undersöka och att försöka förstå 

meningen bakom det som framkom i dokumenten och intervjuerna valdes kvalitativa metoder, 

då dess fokus på tolkning och förklaring ansågs bäst lämpad. För att ge en ytterligare 

dimension till materialet valdes kvalitativa intervjuer som komplettering till dokumentstudien. 

I och med studiens kvalitativa ansats har tonvikten legat på ord och tolkning snarare än analys 

av kvantitativa data (Bryman, 2011). Studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, där 

tanken är att syfta, tolka och förmedla materialet (Patel & Davidson, 2011). En induktiv 

ansats har använts under studien vilket innebär att de resonemang och slutsatser som 

framkommer har uppstått ur det empiriska materialet (May, 2013). 

 

5.2 Urval 

Ett s.k. målstyrt, eller målinriktat urval gjordes vid val av dokument och intervjupersoner. De 

dokument och intervjupersoner som valdes har alltså valts utifrån att de har en koppling till 

studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Samtliga dokument innehåller information 

gällande våld och/eller missbruk. De intervjupersoner som kontaktades valdes utifrån deras 

arbetsområden och inriktning mot våld i nära relation. Vid urvalet för Socialstyrelsens 

dokument gjordes en sökning via deras sökmotor på deras hemsida där sökorden “missbruk”, 



 

10 

 

“våld” och “våld i nära relationer” användes både separat och tillsammans. Sökningen 

resulterade i ett 150-tal träffar och efter en översiktlig genomläsning där sammanfattningar 

såsom förord och innehållsförteckning lästes igenom valdes fyra stycken dokument ut för en 

mer noggrann genomläsning och undersökning där dokumenten noggrant lästes i sin helhet. 

De dokument som valdes ut berör alla på olika sätt våld och missbruk/beroende. De dokument 

som valdes för vidare granskning var: 

- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för styrning och 

ledning (2017) 

- Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer (2016) 

- Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblem (2011) 

- Kvalitet i skyddade boenden - en enkätundersökning (2016) 

  

När urvalet gjordes för informanter på kommunal nivå besökte vi olika kommuners hemsidor, 

där sedan kontaktuppgifter togs till de anställda på respektive kommuner som arbetar med 

antingen våldsutsatta kvinnor, kvinnor i missbruk/beroende eller hela målgruppen. 

Förfrågningar via mail skickades ut med tillhörande informationsbrev (se bilaga 1 och 2). Två 

kvinnor i medelåldern anställda vid Socialtjänsten i en medelstor kommun i Sverige hade 

möjlighet att medverka och en semistrukturerad intervju genomfördes på deras arbetsplats där 

de båda medverkade (se bilaga 3 för intervjuguide). I syfte att bredda kunskapen kring de 

dokument som utgjort forskningsmaterial i studiens första led kontaktades representanter från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen med nära koppling till 

våldsutsatta kvinnor. En strukturerad intervju med en representant från Socialstyrelsen 

genomfördes via mailkontakt (se bilaga 4 för intervjuguide), någon representant från SKL 

hade tyvärr inte möjlighet att medverka. 

 

5.3 Undersökningsmetod 

Uppsatsen bygger på en dokumentstudie där forskningsmaterialet har bestått av fyra stycken 

av Socialstyrelsens officiella dokument, och en mindre intervjustudie med två intervjuer. 

Intervjustudien innefattas av en strukturerad intervju via mail med en representant från 

Socialstyrelsen vars arbete är inriktat på studiens målgrupp, samt en semistrukturerad 

intervjue där två representanter från kommunal nivå med nära anknytning till våld i nära 

relation medverkade. 

 

Att använda dokument som datakälla framhålls som en fördel i vissa fall, då materialet inte 

har skapats i specifikt forskningssyfte och forskarens möjligheter att påverka materialet då är 

minimala (Bryman, 2011). De dokument som använts för denna studie utgörs av offentliga 

dokument från en statlig myndighet. Bryman (2011) menar att material från sådana avsändare 

kan utelämna eventuella meningsskiljaktigheter och att det kan verka som att konsensus råder. 

Vid granskning av sådana dokument är det därför viktigt att de granskas utifrån den kontext 

de producerades, fokus bör alltså ligga på vad syftet med dokumentet var och till vilka texten 

är formulerad (Bryman, 2011). De dokument som undersöktes kompletterades med kvalitativa 

intervjuer där grundsyftet med intervjuerna var att få en större inblick i Socialstyrelsens arbete 

med riktlinjedokumenten, respektive att få en bild av hur arbetet med studiens målgrupp kan 

se ut på kommunal nivå. Kvalitativa intervjuer innebär att fokus är på respondentens egna 

åsikter och tankar, och själva intervjun kan vara relativt flexibel och följsam (Bryman, 2011). 

Målsättningen i den kvalitativa intervjun är att få så detaljerade och beskrivande svar som 

möjligt, där tonvikten läggs på flexibilitet och respondenten kan därför avvika från ämnet i de 

fall det är nödvändigt (Bryman, 2011). Inom ramen för denna studie har två intervjuer 
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genomförts, en semistrukturerad intervju där två representanter från kommunal nivå 

medverkade samt en strukturerad mejlintervju med en representant från Socialstyrelsen. På 

grund av dess flexibla och mångsidiga natur ansågs semistrukturerade intervjuer bäst 

lämpade, detta för att ge intervjupersonerna möjlighet att vid behov avstiga från ämnet och att 

ge dem möjlighet att uttrycka sig fritt (Bryman, 2011). En studieguide förbereddes inför 

intervjun med intervjupersonerna från kommunal nivå (se bilaga 3), och intervjun 

genomfördes på deras kontor. Intervjun spelades in med diktafon och tog cirka en timme. En 

strukturerad intervju valdes i kontakten med Socialstyrelsens representant då det inte fanns 

möjlighet att hålla intervjun på plats, utan en mejlintervju med intervjufrågor (se bilaga 4) 

skickades efter att intervjupersonen meddelat möjlighet att medverka. En strukturerad intervju 

ger inte samma flexibilitet som en semistrukturerad (Bryman, 2011), men för att kunna 

genomföra intervjun valdes än dock en strukturerad intervju, där ett intervjufrågorna 

förbereddes på förhand (bilaga 4). Gällande det sammansatta empiriska materialet ska 

tydliggöras att det likt alla kvalitativa studier har tolkats flertalet gånger. Dels har vi som 

genomfört studien tolkat de undersökta dokumenten, och i intervjuerna har frågorna tolkats av 

informanterna varav svaren sedan har tolkats av oss. Detta innebär att det empiriska materialet 

har analyserats ett flertal gånger redan innan analysprocessen (Bryman, 2011). Själva 

analysprocessen förklaras vidare i avsnitt 2.5 “Analysmetod”.  

 

Det empiriska material som uppsatsen grundar sig på innefattar både primär- och 

sekundärdata. (Alvehus, 2013) De intervjuer som har genomförts och skapats utifrån en 

kontext enbart i relation till denna studie likställs med primärdata, och de offentliga 

dokumenten - framställda utan något specifikt forskningssyfte - likställs med sekundärdata 

(Alvehus, 2013). 

 

5.4 Det empiriska materialet 

Som tidigare nämnt ger Socialstyrelsen med jämna mellanrum ut uppdaterade handböcker och 

andra viktiga dokument för arbetet inom exempelvis försörjningsstöd, äldreomsorgen, 

missbruk och våld. För att kunna undersöka huruvida studiens målgrupp nämns i dessa 

dokument undersöktes de riktlinjedokument med närmast anknytning till studiens ämne. För 

att förenkla läsningen benämns dessa genom uppsatsen med samlingsnamnen 

“Socialstyrelsens dokument”, “Socialstyrelsens riktlinjedokument” eller med hela eller delar 

av dokumentens namn. Nedan presenteras de olika dokumenten och deras relevans för denna 

studie. 

 

“Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för styrning och 

ledning” (2017) innehåller rekommendationer om olika typer av psykologiska och 

psykosociala behandlingsmetoder, bedömningsinstrument, medicinska test och 

behandlingsmöjligheter, behandling vid samsjuklighet, insatser/behandling för ungdomar och 

psykosociala stödinsatser. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och professioner inom 

området. I och med att just missbruket är en stor del av det studien ämnar undersöka användes 

detta dokument som ett sätt att få perspektiv kring missbruket i första hand (Socialstyrelsen, 

2017). “Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer” (2016) användes i syfte att närma sig våldsbegreppet och våldsutsattheten. 

Socialstyrelsen beskriver handboken som ett komplement till föreskrifterna och de allmänna 

råden om våld i nära relation, och att den nya handboken (ersätter den från 2015) nu omfattar 

en större målgrupp än vad de gjort tidigare. Handboken avser vuxna kvinnor och män som är 

eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp, samt barn som utsatts för eller bevittnat 

våld eller andra övergrepp av närstående. Handboken riktar sig till de inom socialtjänst eller 

hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2016). 
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Ett äldre, men för studien användbart material som Socialstyrelsen utgett är “Skylla sig själv? 

Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem” (2011). 

Materialet ska ses som ett utbildningsmaterial och riktar sig främst till personal inom 

socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, hälso- och sjukvården, ideella organisationer 

som arbetar med gruppen, ungdomsmottagningar samt polis- och rättsväsende. Materialet 

innehåller frågor som tar upp den komplexa problematiken, och syftar till att skapa förståelse 

och öka kompetensen i frågan för att kunna ge dessa kvinnor ett gott bemötande och det stöd 

och hjälp som de behöver (Socialstyrelsen, 2011). “Kvalitet i skyddade boenden - en 

enkätundersökning” (2016) togs med eftersom vi under genomläsningen av dokumenten fann 

riktad kritik mot den låga tillgänglighet på skyddade boenden/jourboenden som finns för 

studiens målgrupp. Enkätundersökningen gjordes på uppdrag av regeringen i syfte att 

undersöka utvecklingen av de skyddade boendena där 100 av 157 kända skyddade boenden i 

landet besvarade enkäten. På grund av den låga svarsfrekvensen (64%) uppger Socialstyrelsen 

(2016) själva att de vill vara försiktiga med att dra slutsatser, men kan se tendenser som tyder 

på att tillgängligheten överlag är låg och att många uppger att de blir tvungna att avvisa nya 

sökanden pga platsbrist. Studiens intresse i just detta dokument ligger i de delar som visat på 

tillgängligheten för de våldsutsatta kvinnorna och kompetensen hos personalen gällande de 

kvinnor som också har ett alkohol- eller drogmissbruk/beroende. 

  

De intervjupersoner som har deltagit i studien är först och främst två personer som arbetar på 

socialtjänsten i en medelstor kommun i Sverige. Dessa personer arbetar huvudsakligen med 

våld i nära relation, vilket innefattas av bland annat samtal med våldsutsatta kvinnor samt 

ansvarar för kommunens skyddade boende. Med anledning av konfidentialitetskravet kommer 

deras namn och kommunen de arbetar i att hållas anonymt. Anledningen till varför dessa 

intervjupersoner ansågs relevanta för studien var för att deras arbete med våldsutsatta och 

deras kompetens inom våldet och dess konsekvenser. Deras arbetsuppgifter innefattar inte 

främst kvinnor med alkohol- eller drogmissbruk/beroende, men de har viss kontakt med 

kvinnor med liknande problematik. De har också kännedom om den problematik som 

våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende har, även om alkohol- och 

drogmissbruket/beroendet inte ingår i deras huvudsakliga arbetsuppgifter. En kompletterande 

intervju genomfördes med en representant från Socialstyrelsen för att ge ett vidare perspektiv 

och mer information kring de dokument som undersöktes. Dennes arbetsuppgifter innebär 

vägledning och kunskapsstyrning för socialtjänsten, och innefattar bland annat våld mot 

kvinnor med missbruk/beroende. Representanten har även varit med och framställt 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv” (2011). 

 

5.5 Analysmetod 

Det insamlade forskningsmaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Bryman (2011) innebär den kvalitativa innehållsanalysen att forskaren söker efter ett 

bakomliggande tema i det insamlade materialet, det som finns på latent nivå. 

Den analysmetod som ansågs bäst lämpad för analys av studiens sammansatta 

forskningsmaterial valdes till kvalitatv innehållsanalys, då det ansågs kunna användas både i 

arbetet med dokumenten och de genomförda intervjuerna. I analysprocessen görs antaganden 

och tolkningar av materialet, vilket är nödvändigt för att hitta det 

bakomliggande/övergripande tema som präglar materialet, men det är av vikt att vara 

medveten om de tolkningar som görs och svårigheten att vara objektiv (May, 2013). 

Analysprocessen inleddes med en genomläsning av de fyra valda riktlinjedokumenten från 

Socialstyrelsen, där meningsbärande enheter valdes ut och placerades i en kodningsmall (för 

exempel, se bilaga 5). Meningsbärande enheter innebär meningar och ord som anses relevanta 
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för studien (May, 2013). Dessa enheter gick sedan igenom en kodning, vilket innebär att de 

meningsbärande enheter som tagits ut formuleras om i syfte att korta ned texten, men ändå 

behålla innehållet (May, 2013). Vidare kategoriserades koderna vilket innebär att koderna 

sammanfattades till några få kategorier. För denna studie fann vi kategorierna Vikten av 

helhetssyn och samverkan vid bedömning och behandling, Behov av tydlighet/riktlinjer och 

kompetens/kunskap, Brist på riktad hjälp, Betydelsen av trygghet och bemötande, Särskilt 

utsatt/svårnådd grupp. Efter analysen av Socialstyrelsens riktlinjedokument inleddes 

analysprocessen av den transkriberade intervjun med representanter från kommunal nivå. Med 

transkribering menas att det inspelade intervjumaterialet lyssnas igenom och under tiden 

antecknas allt som sägs och även det som inte sägs, som exempelvis längre andhämtningar 

och pauser. Likt analysen av dokumenten valdes meningsbärande enheter ut för att sedan 

kodas och kategoriseras. I analysen av intervjun framkom liknande information som i de 

undersökta dokumenten, och de kategorier som framkom i den första analysprocessen 

förklarade även delar av det som framkommit i intervjuerna. I intervjun framkom ytterligare 

ett perspektiv som inte ansågs kunde förklaras med de kategorier som tidigare valdes, utan här 

lades kategorin “Våldet och missbruket hör ofta ihop” till. Dessa kategorier sammanfattades 

sedan till ett och samma tema och det sammanfattande tema som valdes i denna studie har vi 

valt att kalla Bristfälliga arbetssätt och metoder för en komplex problematik. 

 

Den mejlintervju som genomfördes med en representant från Socialstyrelsen har inte gått 

igenom samma analysprocess som ovanstående, utan har använts som en kompletterande del 

till studiens resultat.   

 

5.6 Validitet och Reliabilitet 

Bryman (2011) diskuterar begreppen validitet och reliabilitet och dess relevans i kvalitativa 

studier, i och med att den kvalitativa studien per definition är svår att mäta och replikera. 

Bryman (2011) menar att validitet nästan per automatik handlar om mätning, vilket inte är det 

huvudsakliga syftet för kvalitativa forskare. LeCompte & Goetz (1982) välanvända 

vidareutveckling och kategorisering av validitet och reliabilitet kan användas för att ge en 

tydligare bild av de två begreppen. Enligt dem förklaras intern validitet som när det finns en 

överensstämmelse mellan de observationer forskaren har gjort och de teoretiska idéer som 

utvecklas under studiens gång. I denna studie har de teoretiska slutsatserna hela tiden jämförts 

med det empiriska materialet för att försöka säkerställa enhällighet. Genom studien har ett 

gediget arbete genomförts för att försöka säkerställa att de tolkningar som gjorts anses 

stämma överens med den undersökta källans huvudsakliga syfte och mening. Det 

sammansatta materialet har undersökts flera gånger, både i sin helhet och efter att det 

genomgått analysprocessen. Den externa validiteten behandlar generaliserbarheten och i 

vilken utsträckning resultaten kan överföras och generaliseras till andra situationer 

(LeCompte & Goetz, 1982). Studiens tydliga beskrivning av bland annat  målgruppens 

särskilda utsatthet samt Socialstyrelsens respektive socialtjänstens övergripande ansvar 

oberoende av kommuntillhörighet gör att resultatet skulle kunna generaliseras, och ses som ett 

tecken på hur situationen skulle kunna se ut i andra liknande sammanhang.  

  

Intern reliabilitet gäller huruvida personerna i en forskargrupp har kommit överens om hur 

forskningsmaterialet ska tolkas (LeCompte & Goetz, 1982). För att säkerställa den interna 

reliabiliteten försökte vi som forskarduo redan från start att klarlägga den eventuella 

förförståelse vi hade inom ämnet och sedan sammanfoga en gemensam bild av hur vi ska 

tolka materialet. Extern reliabilitet definieras som i vilken utsträckning en studie kan 

upprepas, vilket också är svårt att uppfylla för de flesta kvalitativa studier (LeCompte & 

Goetz, 1982). Detta eftersom det är omöjligt att se till en exakt likadan social miljö med de 
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sociala betingelser som innefattas i en studie för att kunna göra en replikerbar studie. 

(Bryman, 2011). De tydliggöranden som gjorts i denna uppsats har gjorts utifrån förhoppning 

om transparens, vilket således ökar studiens replikerbarhet. Studiens urval samt analysprocess 

av dokument samt intervjupersoner har beskrivits på ett så pass tydligt sätt att det kan anses 

finnas goda möjligheter till att replikera studien. En ytterligare beskrivning av 

intervjupersonerna hade gynnat replikerbarheten ytterligare, men av anonymitetsskäl har vi 

valt att ej benämna vidare än yrkesverksamma inom socialtjänsten i en medelstor kommun.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) råder i Sverige ett så kallat forskningskrav som står för vikten 

av att den kunskap som redan finns ständigt förbättras, och så även de olika tillvägagångssätt 

som används. Ytterligare en viktig del när det kommer till forskning är något som kallas för 

individskyddskravet, som i sin tur kan preciseras i fyra olika etiska krav som gäller vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och till sist nyttjandekravet. Informationskravet står för att forskaren 

alltid måste informera studiens deltagare om vilket syfte studien har, på vilket sätt det är tänkt 

att deltagarna ska medverka och på vilka villkor de är med. Forskaren ska även upplysa dem 

om att det är frivilligt att delta och att de kan ändra sig och avbryta sitt medverkande i studien. 

Samtyckeskravet har i sin tur att göra med att forskaren måste se till så att deltagarna i studien 

faktiskt har samtyckt till att delta. Konfidentialitetskravet innefattas av att de som deltar i 

studien måste kunna försäkra sig om att deras personuppgifter förvaras otillgängligt för 

utomstående. Men också att deras medverkan görs på ett så konfidentiellt sätt som möjligt, 

vilket innebär att uppgifterna avidentifieras så långt det är möjligt. Vidare är det även bra om 

forskaren och den personal som är en del av studien skriver under på att de har tystnadsplikt, i 

de fall de har att göra med uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Nyttjandekravet innebär att 

den information som forskaren har samlat in om deltagarna inte på något sätt får brukas till 

andra syften än till den specifika forskningen. Men den får heller inte lånas ut för kommersiell 

användning. Slutligen får informationen om deltagarna inte heller användas av exempelvis 

myndigheter, i syfte att ta beslut eller genomföra några åtgärder gentemot deltagarna i fråga 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När det gäller den här studien har dessa etiska krav bland annat införlivats genom de 

informationsbrev som skickats ut till tilltänkta informanter (se bilaga 1 och 2). 

Informationskravet har tillgodosetts genom att deltagarna har informerats om studiens syfte 

och på vilket sätt det är tänkt att de ska delta i studien. Deltagarna har även informerats om att 

det är frivilligt att medverka och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet 

har tillgodosetts på ett indirekt sätt genom att deltagarna samtyckt till att medverka genom att 

de antingen via mail eller telefon meddelat att de vill vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet har även det tagits upp genom att deltagarna har informerats om att 

deras uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet, förvaras otillgängligt för 

obehöriga och att de uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att 

anonymiseras. Till sist har nyttjandekravet även det tillgodosetts genom att deltagarna har 

informerats om att den information som framkommer under intervjun endast kommer att 

användas inom ramen för uppsatsen. 

 

5.8 Avgränsningar 

Studien har fokuserat på vuxna våldsutsatta kvinnor med ett alkohol- eller 

drogmissbruk/beroende och har alltså inte innefattat barn och ungdomar. Denna avgränsning 

har gjorts med anledning av att lagstiftning och reglemente ser annorlunda ut för barn och 

vuxna, även problematiken och behandlingen skiljer sig mellan barn och vuxna. Studien är 
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inriktad på alkohol- och drogmissbruk och utesluter därför andra typer av missbruk eller 

beroende som exempelvis spelmissbruk. Studien omfattar inte psykisk ohälsa, även om 

forskningsmaterialet visar att detta ofta är en tydlig konsekvens av just de situationer studiens 

målgrupp ofta befinner sig i. Denna avgränsning gjordes för att begränsa omfattningen av 

studien, men också eftersom vi ansåg att det redan fanns en del forskning på just psykisk 

ohälsa i relation till missbruk/beroende eller våldsutsatthet. Vidare berör studien inte heller de 

som utför våldet eller våldsutsatta män med alkohol- och drogmissbruk/beroende. Slutligen 

omfattar studien enbart en kommun, för att ta hänsyn till studiens storlek och genomförbarhet 

inom ramen för socionomprogrammets C-uppsats. 

 

5.9 Vår förförståelse 

Förförståelse kommer här att ta den definition Røkenes och Hanssen (2007) beskriver, där 

förförståelse kan ses som ett slags filter som vi ser allting igenom. Men det innefattar även 

kategoriseringar, begrepp eller teorier som färgar det vi ser och hur vi förstår det vi ser 

(Røkenes & Hanssen, 2007). Som socionomstudenter har vi inom ramen för 

socionomprogrammet behandlat ämnen såsom våldsutsatthet och missbruk, och har under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fått en större inblick i det sociala arbetet. I och med 

detta har vi också fått förtydligat den roll Socialstyrelsens har och vikten av deras 

riktlinjedokument och allmänna råd. Med egna intresseområden inom missbruks- och 

beroendevård respektive arbetet med våldsutsatta kvinnor har båda författarna för denna 

uppsats tidigare erfarenheter och reflektioner som skulle kunna färga vår syn på den 

sammansatta problematiken. Målsättningen i arbetet med studien har varit att inte låta egna 

tankar och åsikter sätta ton, utan låta forskningsmaterialet tala för sig själv och se till 

forskning som tidigare gjorts på ämnet. Att författarna till denna uppsats besitter förförståelse 

gällande ämnet sedan innan kan ses ge möjligheter likväl som svårigheter, det intresse och 

tidigare kunskap som finns har till viss del förenklat sökandet av intervjupersoner och 

genomläsning av dokumenten. Samtidigt som förutfattade meningar och antaganden kan ha 

färgat tolkningar och analyser som gjorts i studien.  

 

5.10 Ansvarsfördelning 

Det första steget i uppsatsarbetet var att läsa igenom de dokument som skulle utgöra 

forskningsmaterialet, detta delade vi upp sinsemellan för att effektivisera processen där 

Emelie läste igenom och valde ut meningsbärande enheter från dokumenten ”Skylla sig själv? 

– Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem” (2011) 

samt ”Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer” (2016). Gabrielle läste således igenom och valde ut meningsbärande enheter från 

dokumenten ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende” (2017) samt 

”Kvalitet i skyddade boenden – en enkätundersökning” (2016). Intervju samt förberedelser 

inför intervju gjordes gemensamt. Kodning och analysprocessen av det sammansatta 

forskningsmaterialet genomfördes i gemensam regi. .Fortsättningsvis har de skrivna delarna i 

uppsatsen delats upp oss emellan, där vi gemensamt har skrivit ihop och korrekturläst textens 

delar och helhet.   

 

5.11 Tillvägagångssätt 

Tidigt i studien genomfördes formulering av syfte och en genomläsning av aktuell litteratur 

som innefattas av Socialstyrelsens dokument på området samt vetenskapliga artiklar, för att 

säkerställa genomförbarheten av studien. Representanter från SKL och Socialstyrelsen (SoS) 

med nära anknytning till studiens forskningsfrågor kontaktades för kortare 

intervjuer/kommentarer gällande resultatet av bearbetningen av dokumenten. Representant 

från SKL avböjde medverkan, men en representant från Socialstyrelsen hade möjlighet att 
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medverka och svara på frågor via mailkontakt. Vi kontaktade närmare ett tiotal kommunala 

representanter med nära anknytning till våra forskningsfrågor för att genomföra intervjuer, där 

en svarade och en intervju med två yrkesverksamma genomfördes. Svårigheten låg framför 

allt i att hitta intervjupersoner, med koppling till kvinnor i både våldsutsatthet och alkohol- 

eller drogmissbruk/beroende, men som även hade möjlighet att medverka i studien. 

 

6. Resultat 
De kategorier som framkom ur analysprocessen av det sammansatta forskningsmaterialet var: 

Vikten av helhetssyn och samverkan vid bedömning och behandling, Behov av 

tydlighet/riktlinjer och kompetens/kunskap, Brist på riktad hjälp, Betydelsen av trygghet och 

bemötande, Särskilt utsatt/svårnådd grupp samt Våldet och missbruket hör ofta ihop. Det 

tema som har valts för det sammansatta forskningsmaterialet har vi valt att kalla “Bristfälliga 

arbetssätt och metoder för en komplex problematik.” Vidare beskrivning av kategorierna och 

dess resultat presenteras nedan, tillsammans med det empiriska materialets relevans i studiens 

forskningsfrågor. Det arbete som sker på kommunal nivå har undersökts utifrån om de 

använder några specifika arbetssätt för att arbeta med studiens målgrupp. 

  

6.1 Behov av tydlighet och riktlinjer samt kompetens och kunskap 

Att det finns ett behov av tydliga riktlinjer för yrkesverksamma i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor i missbruk framkommer tydligt i Socialstyrelsens dokument “Skylla sig själv?” 

(2011), där Socialstyrelsen själva nämner att bristen på forskning och utvärderade och 

evidensbaserade metoder försvårar arbetets utveckling. Socialt arbete som är evidensbaserat 

kan sägas innebära att arbetet bedrivs utifrån att det är vetenskapligt - att det finns en gedigen 

forskning bakom det hela och att de arbetssätt som används då är evidensbaserade istället för 

att de yrkesverksamma exempelvis gör det som faller dem in gällande arbetet med en klient 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  

 

I de riktlinjedokument och handböcker som riktar sig mot de som arbetar med våldsutsatta 

eller de som arbetar med missbruk/beroende nämns inte någon typ av evidensbaserade 

metoder för arbetet med just våldsutsatta kvinnor med alkohol- eller drogmissbruk/beroende. I 

utbildningsmaterialet “Skylla sig själv?” (2011) nämns dock bedömningsinstrument som 

exempelvis ASI - Addiction Severity Index som ett möjligt instrument för att bedöma och ge 

en bredare bild av kvinnans livssituation. ASI är dock främst utvecklat för att bedöma graden 

av alkohol- eller narkotikaproblem, men behandlar också frågor som hjälper till att utreda en 

persons livssituation och hjälpbehov (Socialstyrelsen, 2017). Det är dock viktigt att poängtera 

att frågor om våld utgör en liten del av detta bedömningsinstrument. I de undersökta 

dokumenten, men också från studiens intervjupersoner framkom bland annat vikten av att 

dessa kvinnor blir bemötta på ett respektfullt sätt och att de erbjuds den hjälp och stöd de 

behöver tillsammans med skydd och trygghet är av yttersta vikt. Gemensamt för de fyra 

dokumenten från Socialstyrelsen som undersökts var att de alla berörde vikten av att ställa 

frågor kring våld, bland annat när en kvinna placeras på behandlingshem för sitt 

missbruk/beroende. Detta med anledning av att man som yrkesverksam ska kunna ta reda på 

eventuell förekomst av våldsutsatthet, men även för att eventuell erfarenhet av våld kan 

innebära att det är olämpligt att placera kvinnan där stora delar av behandlingen genomförs 

tillsammans med män (se ex Socialstyrelsen, 2011). Kvinnans tillfrisknande kan i dessa fall 

påverkas av rädslan att stöta på en tidigare förövare eller av osäkerhet kring andra män 

överlag, vilket diskuteras i Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv?” (2011). 

Vidare nämns i samma dokument könsdifferentierad behandling inom missbruksvården som 

ett alternativ för att komma undan detta. Könsdifferentierad behandling anses dock enligt 

Socialstyrelsen/enligt socialstyrelsens representant inte ha tillräcklig empirisk bäring i den 
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svenska kontexten. Så här svarar representanten från Socialstyrelsen på frågan om varför det 

inte finns tillräckliga metoder för arbetet med studiens målgrupp och vad hen anser om 

könsdifferentierad missbruksvård: 

  
Även om vi inte ger några tydliga rekommendationer kring 
behandlingsmetoder i materialet, anser jag ändå att vi lyfter fram 
exempel på metoder och åtgärder som vara till gagn för våldsutsatta 
kvinnor med missbruk. Könsdifferentierad missbruksvård och -
behandling, är ett exempel. Även i det fallet finns det få randomiserade 
studier som talar för att könsdifferentierad behandling skulle vara att 
föredra framför ”könsblandad” behandling, när man ser på effekten av 
behandlingen. Men däremot utifrån skydds- och trygghetsaspekter kan 
det ha en avgörande betydelse. 

  

Behovet av en bredare kompetens för de yrkesverksamma framkommer i såväl de undersökta 

dokumenten från Socialstyrelsen som i intervjun med intervjupersonerna från kommunal nivå. 

Det samlade forskningsmaterialet visade att det finns ett behov av en bredare kompetens, där 

missbruksvården behöver utbildning kring våld och de som arbetar med våldet behöver 

utbildning kring missbruk/beroende. Under intervjun med intervjupersonerna från kommunal 

nivå framhölls vikten av kunskap på alla nivåer inom det sociala arbetet, och hur kunskap 

kring våld behövs för att kunna se mekanismerna bakom missbruket/beroendet.  

 
               För jag tänker att kunskapen behövs på alla möjliga nivåer… Och jag 
              tänker också att kunskapen kring våldet behövs i så stor grad för att förstå  
              också varför dom, varför dom är där och förstå dom mekanismerna i  
             kombination med ditt beroende… ungefär va, vad är det minst smärtsamma  
              för dig och vad är det som gör att du är kvar. Alltså, så att risken finns att  
             du blir skuldbelagd istället för att säga vad är det du har gjort för att försöka   
             hantera situationen så bra som möjligt. 
 

Liknande resultat framkom i intervjun med representanten från Socialstyrelsen, som också 

ansåg att kompetensen behövde breddas och att de yrkesverksamma som möter våldsutsatta 

kvinnor med missbruk/beroende generellt behöver ha bättre kunskap om denna grupp och 

deras särskilda utsatthet. 

  

Studien tyder på att det finns ett behov av mer aktuell forskning inom svensk kontext gällande 

arbetssätt och metoder som kan användas i arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- och 

drogmissbruk/beroende. I intervjun med representanten från Socialstyrelsen, som även var 

med och sammanställde utbildningsmaterialet “Skylla sig själv?” (2011), framkom det att det 

var en utmaning att sammanställa materialet i och med det begränsade kunskapsläget. Så här 

förklarar representanten från Socialstyrelsen: 

  
Det stämmer att utbildningsmaterialet från 2011 i mångt och mycket 
saknar rekommendationer kring metoder och arbetssätt. Det beror på just 
det som ni nämner i er fråga, nämligen bristen på utvärderade och 
evidensbaserade metoder. Innan Socialstyrelsen kan ge 
rekommendationer och komma med riktlinjer kring behandlingsmetoder 
och arbetssätt måste vi kunna vara säkra på att dessa bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Just i fallet med våld mot kvinnor 
med missbruk/beroende fanns det då, 2011, mycket få utvärderade 
interventioner. Som vi skriver i materialet betyder inte det att det inte 
finns några effektiva metoder och insatser. Men det betyder att 
metoderna och insatserna inte har utvärderats på ett sätt som gör att det 
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går att uttala sig om deras effekt – det vill säga om de har någon positiv 
effekt, ingen effekt, eller om det finns risk för negativa effekter. 

  

Det kan alltså finnas metoder för arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende, men 

dessa tas inte upp i Socialstyrelsens dokument utifrån att utgången av behandlingsmetoderna 

inte anses tillräckligt testade och att de därför varken kan rekommenderas eller avrådas från. 

  

6.2 Vikten av samverkan och helhetssyn vid bedömning och behandling 

Att arbeta med samverkan framhålls av såväl Socialstyrelsens riktlinjedokument som av 

intervjupersonerna från kommunal nivå vara nödvändigt i arbetet med våldsutsatta kvinnor i 

alkohol- eller drogmissbruk/beroende. De menar att den breda problematiken ofta kräver 

kontakt med flera olika verksamheter och enheter inom kommunen eller andra icke-

kommunala verksamheter. Den intervju som genomfördes med intervjupersoner från 

kommunal nivå visade att det i den kommunen inte fanns någon nämnvärd samverkan mellan 

de som arbetar med de våldsutsatta och de som arbetar med missbruket. Av intervjun 

framkom dock en tanke om ett behov av ett eventuellt närmare samarbete med de som arbetar 

inom missbruksvården. 
 
                    ...och vi har ju inget samarbete i någon högre grad med dom som  
                   jobbar med droger och missbruk. [...] Alltså vi kommer att behöva  
                    samarbeta, såklart. 
 

 Även möjligheten att bredda kompetensen för de yrkesverksamma diskuterades, där 

socialarbetaren har kompetens inom såväl våld som missbruk och har möjlighet att behandla 

båda samtidigt. Detta ställde de sig dock försiktigt kritiska till utifrån att båda områdena i sig 

kräver hög och bred kompetens och de ansåg att det skulle kunna bli för mycket för de 

enskilda socialarbetarna att hantera båda områden. Intervjupersonerna från kommunal nivå 

ansåg att det bör vara olika socialarbetare som arbetar med de skilda frågorna, men att 

samverkan och samarbetet bör förbättras. Intervjupersonerna framhöll även vikten av att se att 

våldet och missbruket inte alltid går att separera i behandlingssyfte, utan att arbetet ibland 

behöver ske parallellt, vilket hänger på en god samverkan. En av intervjupersonerna föreslog 

ett samarbete mellan de som arbetar med våldsutsatta och missbruksvården, att t.ex. hen som 

utbildad inom våldet kunde besöka behandlingshemmen då och då, för att hålla i 

gruppverksamhet eller dylikt. 

  

Behovet av samverkan framhålls med anledning av den breda problematiken, likaså vikten av 

helhetssynen vid bedömning av insatser och eventuell behandling. Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial “Skylla sig själv?” (2011) belyser vikten av att se att dessa kvinnor inte är 

en homogen grupp utan att deras individuella behov och erfarenheter behöver tas i beaktning. 

Informanterna från kommunal nivå redogjorde exempelvis för eventuella svårigheter med att 

placera en kvinna i missbruk på skyddat boende i sin hemkommun. Detta bland annat utifrån 

risken för återfall och potentiell påverkan av den sociala kontexten, något som också nämndes 

som en av de anledningar till att den kommunens skyddade boende i regel inte tar emot 

kvinnor i missbruk. 

  

Vidare nämns i samtliga av de undersökta riktlinjedokument upp vikten av en 

helhetsbedömning i egenskap av att belysa de många psykiska och fysiska symptom som kan 

härledas till den våldsutsattas situation. Genom att ha en helhetsbild kan de yrkesverksamma 

som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende snabbare upptäcka och på ett bättre sätt 

ge hjälp och stöd till de kvinnor som är i behov av det. 
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6.3 Betydelsen av trygghet och bemötande 

Som tidigare nämnt fann studien mycket lite rekommendationer på evidensbaserade metoder 

eller arbetssätt i Socialstyrelsens riktlinjedokument, och inte heller på kommunal nivå kunde 

studiens intervjupersoner tala om någon specifik metod de använder i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor i missbruk/beroende. Något som däremot framhölls genom hela forskningsmaterialet 

var dessa kvinnors behov av en trygg miljö och ett gott bemötande, såväl som vikten av att 

yrkesverksamma ser bortom missbruket. Både i de undersökta dokumenten och i svaren från 

studiens intervjupersoner framkom att många av dessa kvinnor undviker att anmäla brott eller 

uppsöka professionell hjälp av rädsla att bli ifrågasatta. I intervjun med representanten från 

Socialstyrelsen nämndes brister i bemötande som en eventuell anledning till varför dessa 

kvinnor inte söker stöd och hjälp i önskad utsträckning. 

  
…Där finns det ju brister, t ex vad gäller tillgången till skyddat boende, 
och brister i bemötande. Blir det bättre på den fronten, kanske även 
kvinnornas tilltro till myndigheter och samhällsinstanser (som många 
gånger kan vara mycket låg) kan förbättras, så att de oftare söker hjälp i 
ett tidigare skede. 

  

Intervjupersonerna från kommunal nivå uppgav att det var viktigt att kvinnorna gavs 

möjlighet att sätta ord på det som har hänt, och att man som professionell såg motståndet 

bakom våldet. En metod som används i arbetet med våldsutsatta kvinnor i den kommun vars 

representanter deltog i denna studie är “response based practice”, vilket kort beskrivet innebär 

att se att där det finns våld finns det också motstånd. En av intervjupersonerna beskrev det 

som ett sätt att medvetandegöra att även de minsta händelser och beteenden kan innebära ett 

motstånd mot det våld som kvinnan är utsatt för. 

 
                Likaväl som jag har med mig väldigt mycket från response based practice.  
               Det vill säga vad har dom gjort för motstånd? Hur har det sett ut?...  
               För att få se, från det här (intervjupersonen sjunker ihop) till… jag har  
              ju faktiskt gjort någonting… (intervjupersonen sträcker på sig och ser stolt ut). 

 

 

 I det här fallet framhålls vikten av att kunna se missbruket som ett motstånd och en coping-

mekanism. 

 

6.4 Brist på riktad hjälp 

I likhet med de resultat som presenterats under tidigare kategorier finns det bristande 

tillgänglighet på verksamheter och instanser som har kompetens kring både våldet och 

missbruket, och som därtill har möjlighet att ta emot och hjälpa denna grupp av kvinnor. Ett 

av de dokument som undersöktes “Kvalitet i jourboende – en enkätundersökning” (2016) 

presenterade att 43% av de kommunala boendena ansåg sig kunna ta emot personer med 

missbruksproblematik, mot 9% av de ideellt drivna och 13% av de privata. Vidare 

undersöktes hur personalen ansåg sig ha kompetens kring olika områden, där det område där 

lägst andel skyddade boenden ansåg sig ha kompetens var våldsutsatta personer med 

missbruksproblematik. Där ansåg endast 26% att deras personal hade relevant kompetens. 

Detta innebär alltså att många av dessa kvinnor inte har någon hjälp och stöd att tillgå när de 

tagit modet till sig att uppsöka hjälp. 

  

Vad gäller skyddade boenden så framkommer det i utbildningsmaterialet “Skylla sig själv?” 

(2011) från Socialstyrelsen att samhället behöver tillhandahålla fler skyddade boenden samt 

erbjuda jourverksamheter som är inriktade på den sammansatta problematiken. På dessa 
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boenden och jourer är det viktigt att de yrkesverksamma besitter kunskap och kompetens 

inom både våldsutsatthet och missbruk/beroende. Vikten av att tillhandahålla sådana 

skyddade boenden/jourer för våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende liksom vikten av att de 

yrkesverksamma har rätt kompetens för arbetet var även något som Socialstyrelsens 

representant nämnde under vår intervju: 

  
Sen är det ju givetvis oerhört viktigt att våldsutsatta kvinnor med 
missbruk får tillgång till de stödinsatser som redan finns i samhället. Där 
finns det ju brister, t ex vad gäller tillgången till skyddat boende […] 
Däremot behöver yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor med 
missbruk/beroende generellt ha bättre kunskap om målgruppen och deras 
särskilda utsatthet, åtminstone med tanke på hur situationen såg ut 2011. 
Kunskap om både våld och missbruk, t ex. 

  

Vid intervjun med intervjupersoner från kommunal nivå framkom det att den kommunens 

skyddade boende inte tar emot kvinnor med ett aktivt missbruk/beroende. Detta förklaras med 

ett skyddsperspektiv för de andra som är bosatta på boendet, och specifikt i de fall det 

befinner sig barn på boendet. Även sett ur ett sekretessperspektiv behöver personalen kunna 

säkerställa att uppgifter om var det skyddade boendet ligger, vilka som bor där och vad som 

händer där inte sprids vidare, och intervjupersonerna menade här att de inte kan säkerställa det 

med personer som uppvisar onykterhet stor del av tiden. 

 

Intervjuperson 1 förklarar: 
… sen är det ju så att vi kan ju inte ha in en missbrukande kvinna på det 
skyddade boendet. Så då får vi ju sätta dom på vandrarhemmet… därför 
att har vi barn där så kan vi ju inte… Nä men alltså då måste vi skydda 
barnen först. 
  

Intervjuperson 2: 
Mm. Och att dom inte håller på liksom… skyddet, helt enkelt. 
  

Intervjuperson 1 igen: 
och det måste man ju räkna med att dom kan klara sig ett tag, så tar dom 
sig ett återfall och så drar dom med sig ett gäng… 

  

Den kommun som studien innefattar anordnar dock gruppverksamhet där våldsutsatta kvinnor 

har möjlighet att i grupp dela och bearbeta sina erfarenheter, där även kvinnor med eventuell 

missbruksproblematik är välkomna att delta. Detta regleras dock med kravet att de under tiden 

de befinner sig på gruppverksamheten behöver vara nyktra, utifrån att de ska kunna ta in och 

bearbeta sina erfarenheter. Intervjupersonerna från kommunal nivå uttryckte en svårighet i att 

arbeta med missbruket när personen är våldsutsatt, eller att arbeta med våldsutsattheten när 

personen också är i ett missbruk/beroende. Den komplexa problematiken kan göra att det är 

svårt att utforma lämpligt stöd och behandling. 

  
Absolut och sen så tänker jag att dom metoder man ska använda behöver 
ju… för det kan jag tycka ibland när jag tittar ut genom mitt fönster, mot 
världen att… då ska man ha samma metod för att lösa båda bekymmerna. 
-- Jag tänker, det har jag tänkt i många år (småskrattar), förmodligen du 
med, att det behövs en kombination av behandling för droger och 
missbruk och det våld, om dom är utsatt för det. 
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En typ av integrerad behandling framkommer alltså i intervjun från kommunal nivå, och ses 

som ett möjligt behandlingsalternativ. 

  

6.5 Särskilt utsatt/svårnådd grupp 

Något som bland annat framkom i intervjun med intervjupersoner från kommunal nivå var 

svårigheterna att kunna nå denna särskilt utsatta grupp. Intervjupersonerna beskrev det som att 

systemet i sig försvårar möjligheten att nå dessa kvinnor, där de sällan får kontakt med någon 

som arbetar med våldsutsatta. En av intervjupersonerna berättade om situationer där hen har 

kontaktats av handläggare på socialtjänsten som arbetar med missbruk/beroende, där hen har 

bjudit in till samtal med en klient som har upplevt våld, men där klienten har upplevt samtalet 

för jobbigt och velat avbryta. Intervjupersonen beskriver situationen på följande sätt: 

 
            Nån gång har dom ringt mig till exempel och sagt att, att jag träffar 
            en kvinna som också är utsatt för våld, skulle du kunna komma hit? 
            Det har hänt några fåtal gånger… och då har jag ju gått dit, för där är 
            hon ju känd och trygg… men ofta blir det så överväldigande att jag 
           börjar prata kring våldet, så att det blir bara ”ousch! Nej!... Jag vill inte!   
 

Bristen på riktad hjälp för denna grupp, och bristen på tydliga riktlinjer och 

rekommendationer är något som blir problematiskt i och med att studien visat att denna grupp 

är särskilt utsatt just i egenskap av att de är kvinnor, utsatta för våld och att de har ett 

missbruk/beroende. Såväl de samlade undersökta dokumenten som intervjun med 

intervjupersoner från kommunal nivå pekar på en verklighet där dessa kvinnors våldsutsatthet 

tenderar att negligeras. Samtidigt beskriver studiens intervjupersoner att kvinnor i missbruk 

ofta kan ses som extra utsatta i jämförelse med män som missbrukar. Under intervjun med 

representanten från Socialstyrelsen framkom återigen att våldet tenderar att osynliggöras och 

att omgivningen inte tar deras utsatthet på allvar. Såhär beskriver Socialstyrelsens 

representant den utsatthet som dessa kvinnor erfar: 

  
Jag tänker att kvinnor med missbruk/beroendeproblematik ofta befinner 
sig i situationer som kan innebära stor risk för att bli utsatt för våld. Det 
är inte ovanligt att förövaren tillhör bekantskapskretsen, eller till och med 
yrkesutövande personal. Samtidigt tycks det vara svårare för kvinnor i de 
här situationerna att få stöd och hjälp. De kan ofta mötas av nedsättande 
attityder, av en omgivning som inte tar deras utsatthet på allvar. Våldet 
ses ofta som en konsekvens av missbruket, och därmed möter kvinnorna 
många gånger uppfattningen att de får skylla sig själva om de råkar illa 
ut. Kvinnans våldsutsatthet negligeras och osynliggörs ofta. 

  

Intervjupersonerna från kommunal nivå uttryckte hur de anser att systemet gör det svårt att 

fånga upp dessa kvinnor. De uttryckte att dessa kvinnor sällan anmäler brott då de ofta stöter 

på skuldbeläggning från polis och andra myndigheter. Intervjupersonerna menade att 

kvinnorna riskerar att dömas hårdare från polisen utifrån tidigare kännedom hos dem, där de 

ifrågasätts utifrån deras beteende i relation till missbruket. 

  
Dom har ju inte bara vad hade du på dig… utan hur mycket hade du 
druckit, och hur mycket hade du rökt och hur mycket har du skjutit i dig. 
Hur kommer du ihåg detta, var du full… Var det verkligen i lördags… Jo, 
det är ju, det är ju jättehemskt, alltså, det är ju viktigt att liksom lyfta det 
här egentligen… [...]  Nä, när tjejer liksom… jag menar vanliga icke-
missbrukande tjejer får det stödet dom får, som inte är så där 
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jättemycket… så får ju inte dom missbrukande tjejerna så mycket mer 
stöd. 

  

En av intervjupersonerna från kommunal nivå beskriver alltså hur hen menar att våldsutsatta 

kvinnor i missbruk/beroende riskerar att dömas hårdare utifrån deras livssituation. Hen uppger 

att våldsutsatta kvinnor överlag inte alltid får det stöd de hade behövt, och att kvinnor som 

samtidigt befinner sig i ett missbruk/beroende således får ännu mindre stöd och hjälp. 

 

6.6 Våldet och missbruket hör ofta ihop 

Liksom titeln på Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv? Utbildningsmaterial 

om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem” (2011) tyder studiens resultat på 

att det finns en allmän uppfattning att missbruk och våld hör ihop, där kvinnan helt enkelt får 

skylla sig själv som försatt sig i en livssituation där våld ofta kan förekomma. Denna 

uppfattning kan på många sätt försvåra arbetet med att hjälpa dessa kvinnor. Intervjun med 

intervjupersoner från kommunal nivå tog upp vad som kan vara problemet med att se 

problematiken på det sättet, något som även nämndes i intervjun med representant från 

Socialstyrelsen. Såhär uttrycker sig en av intervjupersonerna från kommunal nivå: 

 
             och jag tänker att det är lite så att (andetag) det tillhör den världen,  
            så därför behöver man inte göra någonting. [...] Eftersom, ja men om 
            det är 95 procent av dom som… beroende på hur pass beroende du är och  
            hur, vilket socialt sammanhang du är i… men så är du ju utsatt för våld,  
           det är ju vad vi vet… men vi blundar för det.  [...] Och jag tänker att dom också, 
            ja nu vet jag inte det här är ju bara högst personligt liksom tänk att…  
          att dom också tänker att vi inte kan göra nåt därför att det är missbruket  
            först och… våldet sen… 
 

De menade att i de fall man som yrkesverksam anser att när missbruket upphör så upphör 

också våldet, riskerar man att missa en stor del av kvinnans utsatthet. 

  

En av studiens intervjupersoner från kommunal nivå tydliggjorde ett annat synsätt som hen 

själv hört cirkulera inom exempelvis socialtjänsten, där man ser våldsutsatta kvinnor med en 

partner som också missbrukar som medberoende, vilket kan vara ytterst problematiskt. Hen 

förklarade att när man som yrkesverksam tänker att anledningen till varför kvinnan inte 

lämnar den som utsätter henne för våld är för att hon är medberoende, riskerar man att förbise 

de många anledningar som kan vara orsaken till att hon stannar. Något som bland annat kan 

innefattas av rädsla, ekonomisk utsatthet, osäker boendesituation, gemensamma barn som hon 

inte vill lämna och mycket mer. En annan sak som också framkom under intervjun med 

intervjupersonerna från kommunal nivå, och som även tas upp i utbildningsmaterialet “Skylla 

sig själv” (2011), var det tudelade i att våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende ofta befinner 

sig i en situation där de både skyddas och utsätts av sin förövare. Där man då menar att den 

personen kan agera ett skydd mot andra potentiella våldsförövare. I slutänden riskerar kvinnan 

att skuldbeläggas både för att hon inte har lämnat relationen och för hennes missbruk, istället 

för att man exempelvis ser hennes missbruk som ett sätt att hantera det våld hon utsätts för. 

 

6.7 Sammanfattande kommentarer gällande studiens resultat 

När det kommer till det genomgående temat har studien visat på den komplexitet som denna 

problematik innebär, där problemet är mångfacetterat och involverar flera verksamheter inom 

det sociala arbetet. Varken Socialstyrelsens riktlinjedokument eller den intervju som hölls 

med informanter från kommunal nivå gav tydliga rekommendationer för evidensbaserade 

eller vetenskapligt underbyggda metoder, men vissa arbetssätt och förhållningssätt framhölls 
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genom studien. Att studien inte visat på evidensbaserade metoder innebär inte att det inte 

finns, men de anses enligt Socialstyrelsen inte vara tillräckligt testade inom den svenska 

kontexten för att kunna rekommenderas. Nedan presenteras således det studien visat; en bild 

av forskningsområdet i sig, kunskapsläget och rekommenderade arbetssätt och 

förhållningssätt. 

  

7. Analys 

Följande avsnitt utgår ifrån studiens empiriska material och presenteras utifrån ett analytiskt 

perspektiv med utgångspunkt i intersektionell teori och definitioner vad gäller både missbruk 

och våld. Studiens resultat kommer även att analyseras utifrån dess relevans i relation till 

tidigare forskning. 

 

7.1 Vikten av samverkan för att kunna behandla två separata problem 

Den breda problematik som våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende erfar 

ställer krav på att många olika instanser inom bland annat socialtjänsten fungerar både var för 

sig och tillsammans. Behovet av samverkan tydliggjordes i de intervjuer som genomfördes 

samt i de dokument från Socialstyrelsen som undersöktes, vilket också diskuterades under 

avsnittet “tidigare forskning” (se ex Bennett et al., 2016). Studien i sin helhet visar att en 

fungerande länk mellan missbruksvården och de inrättningar som arbetar med de våldsutsatta 

är av ytterst stor vikt. I de fall att samverkan inte fungerar anser vi att man riskerar att förbise 

kvinnor som annars hade kunnat få stöd och hjälp. Resultaten ger anledning att anta att ett 

kontinuerligt samarbete mellan missbruksvården och de som arbetar med de våldsutsatta hade 

förenklat för yrkesverksamma inom båda områdena att ställa frågor kring våld och missbruk. 

Ett fungerande samarbete kan tänkas göra det enklare för de yrkesverksamma att hänvisa 

kvinnan till lämplig instans, i de fall man inte själv har rätt kompetens. 

 

Våld och missbruk/beroende kan och bör ses som två olika problem och ska också behandlas 

utifrån det, enligt såväl informanterna från kommunal nivå som tidigare internationell 

forskning (Bennett et al., 2016). Samtidigt behöver man också se att de båda situationerna 

påverkar och påverkas av varandra, där våldet påverkar möjligheten till tillfrisknande i 

missbruket (Bennett et al., 2016). De informanter från kommunal nivå som deltog i studien 

berörde möjligheten till parallell behandling där både våldet och missbruket/beroendet 

behandlas. En av informanterna föreslog bland annat att de själva eller andra med kompetens 

inom våldet kunde besöka behandlingshem eller liknande verksamheter för att samtala kring 

våldet, exempelvis genom att hålla i gruppverksamheter. Detta liknar det förslag Bennett et. 

al. (2010) nämner, där de ser en utvidgad öppenvård med anställda som har kompetens inom 

båda områdena, som ett möjligt alternativ. De skulle då kunna göra bedömningar både kring 

kvinnans missbruk och hennes utsatthet för våld, och hjälpinsatserna skulle kunna behandla 

båda områdena samtidigt. Tanken att de yrkesverksamma skulle ha kompetens inom både 

våld och missbruk kan dock vägas mot hur studiens informanter från kommunal nivå såg på 

att addera ännu ett kunskapsfält till deras redan mycket breda arbete. Att addera all den 

kunskap som missbruket/beroendet kräver ansåg de eventuellt kunde bli för mycket. Det har 

visat sig framgångsrikt att arbeta med båda problemen parallellt, goda resultat har 

framkommit där behandling av missbruket/beroendet skedde antingen samtidigt eller parallellt 

med behandling av erfarenheten av våld (Bennett et al., 2010). Att behandla och hjälpa 

kvinnorna för båda områdena samtidigt är något som informanterna från kommunal nivå 

också ansåg kunde vara förenat med svårigheter, detta med tanke på att det kan bli för mycket 

för kvinnorna att ta in och hantera både missbruket/beroendet och deras erfarenheter av våld 

på samma gång. 
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7.2 Vikten av att se våldet för vad det är 

Utifrån den definition av våld som tidigare har nämnts i teoriavsnittet innefattar 

våldsbegreppet flera olika typer av handlingar, vilka per definition ska ses som våld. Själva 

definitionen av våld är alltså densamma oavsett om den som utsätts befinner sig i ett 

missbruk/beroende eller inte, men denna studie visar att våldet delvis kan se annorlunda ut. 

Det sammansatta forskningsmaterialet visar hur våldsutsatta kvinnor som befinner sig i det 

som lite slarvigt kan benämnas som stereotypa "missbrukskretsar" ofta blir både utsatta och 

beskyddade av sin förövare. Detta framkommer också i en studie av Macy et al. (2013) där 

kvinnor med erfarenhet av våld och missbruk intervjuades angående deras erfarenheter. I 

samma studie beskrivs det våld som kvinnorna berättade om som anmärkningsvärt med tanke 

på dess råhet (Macy et al. 2013). Våldsutsatta kvinnor i en relation med en partner som också 

har ett alkohol- eller drogmissbruk/beroende ses ofta som medberoende när de inte lämnar sin 

partner, istället för att få sin rädsla erkänd. Studiens informanter från kommunal nivå 

presenterade att de ibland möter detta synsätt bland andras yrkesverksamma, och 

problematiserade detta just utifrån att man då missar motståndet, vilket studien tidigare har 

berört. Denna uppfattning tas även upp i Bennett et al.'s (2010) studie, där en stor andel av 

studiens respondenter ansåg att dessa kvinnor var medberoende. Detta kan försvåra arbetet, 

eftersom man försummar stora delar av det kvinnan får utstå, och rent ut sagt inte tar 

situationen på allvar. Mot bakgrund av studiens resultat, vilket visar hur viktigt det är med ett 

gott och respektfullt bemötande, kan synsätt som ovan nämnda försvåra för kvinnorna och 

påverka deras villighet att anmäla brott och söka hjälp. Detta innebär i sin tur att flertalet 

kvinnor som hade kunnat få hjälp, av rädsla för att bli ifrågasatta och illa bemötta, inte förmår 

att ta kontakt med lämpliga myndigheter såsom socialtjänsten och polisen. Detta försvårar 

arbetet på såväl nationell som kommunal nivå i och med att man inte får tillräcklig 

uppfattning av gruppens omfattning och då inte heller så lätt kan fördela resurser på ett 

lämpligt sätt. Det är dock viktigt att poängtera att dessa kvinnor finns och att de behöver stöd 

och hjälp. Detta innebär att det är centralt att det finns yrkesverksamma med rätt kompetens 

och en strategi om hur arbetet med denna grupp ska genomföras, på de arbetsplatser som 

möter dessa kvinnor. 

 

7.3 Kompetenshöjning och mer forskning kan vara nyckeln 

I de dokument från Socialstyrelsen som studien har undersökt framkommer det att det finns 

en brist på forskning och metoder som är evidensbaserade och utvärderade, vilket försvårar 

arbetet med att rekommendera och ta fram riktlinjer och adekvata arbetssätt. Studien har alltså 

inte funnit några evidensbaserade metoder för arbetet med just denna målgrupp i Sverige, men 

däremot nämns förslag på olika arbetssätt och användandet av bedömningsinstrument som 

exempelvis ASI. Bedömningsinstrumentet ASI består av ett flertal frågor där flera olika delar 

av personens livssituation tas upp, vilket svarar mot behovet av att få med hela bilden av att 

ställa frågor om hela problematiken för att kunna se helheten och ge bättre stöd och hjälp för 

dessa kvinnor (Cohn & Najavits, 2014). Könsdifferentierad behandling nämns gällande att det 

kan vara betydelsefullt om man vill värna om kvinnornas trygghet och vill skapa en miljö som 

gör det lättare för dem att berätta om sin våldsutsatthet. Socialstyrelsens representant nämnde 

under intervjun användbarheten av denna typ av behandling utifrån behovet att skydda och 

trygga dessa kvinnor. MI (motiverande intervju) och gruppverksamhet framkommer som 

möjliga användbara metoder i tidigare studier (Kail, 2010) och gruppverksamhet är en av de 

metoder som ibland används på kommunal nivå, enligt informanterna. Gällande MI så 

framkommer inte den metoden i övriga delar av forskningsmaterialet när det gäller arbetet 

med studiens målgrupp. 
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I såväl Socialstyrelsens dokument som i båda intervjuerna framkommer det att det finns ett 

behov av att bredda yrkeskompetensen, där de som arbetar med missbruk/beroende behöver 

mer kunskap om våldsutsatthet och de som arbetar med våld behöver bredda sin kunskap om 

missbruk/beroende. Detta stämmer väl överens med studier gjorda av Bennett och O’Brien 

(2010) och Holly och Horvath (2012), vilka har visat liknande resultat. Vidare tar dessa 

studier upp vikten av att de yrkesverksamma har tillgång till adekvata arbetssätt och metoder 

när det kommer till att hjälpa och stötta dessa kvinnor. Men de menar även att det är viktigt att 

de som arbetar inom dessa verksamhetsfält besitter den kompetens som krävs för att kunna 

hjälpa och stötta kvinnorna på ett så bra sätt som möjligt (Bennett et al., 2010; Holly & 

Horvath, 2012). I Socialstyrelsens dokument framhölls vikten av att ställa frågor om våld, 

detta specifikt i de fall kvinnan befinner sig på ett behandlingshem för sitt missbruk/beroende. 

Men det är även viktigt att frågor om våld och våldsutsatthet ställs inom andra verksamheter - 

för att kunna fånga både förövare och offer (Cohn & Najavits, 2014). 

 

För att kunna ställa frågor om våld behöver vi också förstå vad det är, och kunna ta emot det 

svar som vår klient eller patient ger oss. Även här tydliggörs alltså att det krävs en bred 

kompetens och kunskap inom både våld och missbruk/beroende, tillsammans med en god 

samverkan för att på bästa sätt kunna ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor i 

missbruk/beroende. För att förstå att våld och missbruk/beroende innefattar flera olika delar är 

det viktigt att ha med sig de begreppsdefinitioner som nämns i teoriavsnittet. Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial “Skylla sig själv?” (2011) framhåller att studiens målgrupp inte är en 

homogen grupp, utan att dessa kvinnor kan ha väldigt olika bakgrunder. Dels kan själva 

missbruket/beroendet se annorlunda ut, men också kan deras livssituationer skilja sig väldigt 

mycket från person till person. Samhällets stödverksamheter kommer dock troligen främst i 

kontakt med kvinnor i marginaliserade situationer, och det framkommer även i 

utbildningsmaterialet att det är dessa kvinnor som mycket forskning fokuserar på. Med detta i 

åtanke är det viktigt att ha definitionen av missbruk/beroende i bakhuvudet. Om vi missar att 

kvinnor i missbruk kan se ut och agera på väldigt många olika sätt riskerar vi att missa många 

av de som är utsatta. Även definitionen av våld är viktig att ha med sig, där intervjuerna 

framhöll att det inte går att se på en kvinna att hon är våldsutsatt, och att våld är så mycket 

mer än “bara” slag, utan också kan handla om kontrollerande, tvingas att sälja sex, 

bostadssituationen, som också tas upp i Macy et. al’s (2013) studie. 

 

7.4 Den mångfacetterade utsattheten 

En del av studiens resultat kom att handla om en uppfattning som behandlas igenom 

Socialstyrelsens dokument men också nämns i de intervjuer som genomfördes; tanken att 

våldsutsatthet nästan hör ihop med ett alkohol- eller drogmissbruk/beroende och att kvinnorna 

får skylla sig själva. Att kvinnor som befinner sig i ett missbruk/beroende kan ses som särskilt 

utsatta framkommer av studien, och kan jämföras med det resultat som framkom ur Holmberg 

et. al.’s (2005) studie som visade att ungefär 92% av kvinnor som har ett missbruk någon 

gång i vuxen ålder utsätts för något typ av våld. Det är viktigt att se att även om våld ofta 

förekommer i relationer där en eller båda har ett missbruk/beroende, så förutsätter inte det ena 

det andra. För att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende behöver vi se våldet 

för vad det är, att det inte är normalt och att det inte är något som man får räkna med. Med 

liknande inställning riskerar vi att cementera den bild av skuld och skam som många 

våldsutsatta redan besitter, vilket gör att chansen att kvinnan söker hjälp minskar ännu mer. 

  

Den problematik som presenterades i uppsatsens tidigare avsnitt “bakgrund” och “tidigare 

forskning” visar på samma sätt som denna studies resultat att våldsutsatta kvinnor i alkohol- 

eller drogmissbruk/beroende är särskilt utsatta. Samhället behöver alltså uppmärksamma och 
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ge stöd på ett bättre sätt än vad det gör idag. Detta utifrån vad som har framkommit angående 

dels den bristande tillgängligheten på skyddade boenden, men också i vissa fall brister i 

bemötandet och en allmän uppfattning om att våld och missbruk ofta hör ihop. Utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjegivande roll i det sociala arbetet kan man ifrågasätta att det inte finns 

tydligare rekommendationer eller mer aktuella riktlinjer för arbetet med målgruppen. Utifrån 

kunskapsläget och bristen på forskning inom den svenska kontexten vill vi dock inte att rikta 

någon kritik mot Socialstyrelsen eller socialtjänsten, utan tänker att studiens resultat istället 

kan ses som ett tecken på hur marginaliserade grupper inte alltid prioriteras på det sätt som 

skulle behövas. Nämnas bör att det finns svårigheter att ta fram statistik på omfattningen av 

denna grupp på grund av att det är få som söker hjälp eller anmäler brott. Detta innebär att det 

finns ett stort mörkertal som därför gör det svårt att veta hur resurser ska fördelas på nationell 

och kommunal nivå. 

  

8. Diskussion 

8.1 Våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende kan ses som en 

lågprioriterad grupp 

Studien har visat att det kan finnas anledning att rikta kritik gentemot hur lågt prioriterad 

denna målgrupp kan anses vara på både nationell och kommunal nivå, bland annat i och med 

att riktlinjedokument såsom “Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende” (2017) och “Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 

med våld i nära relationer”(2016) uppdateras kontinuerligt, men våldsutsatta i ett alkohol- 

eller drogmissbruk/beroende avser en väldigt liten del av dessa dokument. 

Riktlinjedokumentet “Skylla sig själv” (2011), det dokument som tar upp hela målgruppen - 

våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende, har däremot inte uppdaterats sen 

det kom ut 2011. Såväl svårigheten i att komma i kontakt med någon på kommunal nivå, som 

överhuvudtaget arbetar med studiens målgrupp, som intervjuerna med representanterna från 

kommunal nivå och Socialstyrelsen pekar på att fokus ligger på annat håll.  

 

Flera delar av studien har visat att det kan finnas brist på verksamheter där personalen har 

kompetens inom både våld och missbruk/beroende, men också verksamheter som inriktning 

sig specifikt till studiens målgrupp. Men, tilläggas bör att den svenska regeringen har påbörjat 

ett arbete gällande våld i nära relation, där en ny nationell strategi trädde i kraft 1 januari 

2017. Strategin är framarbetad för att leda ett mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns 

våld mot kvinnor. Denna strategi ska även på ett tydligare sätt inkludera det samband som 

finns mellan våld i nära relation och användningen av alkohol och narkotika (Regeringen, 

2018). Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv?” (2011) har visat att det finns 

användbara arbetssätt i arbetet med målgruppen, men att Socialstyrelsen inte kan 

rekommendera specifika metoder utifrån att dessa inte anses vara tillräckligt utvärderade inom 

en svensk kontext. Nämnas bör att Socialstyrelsen enligt vår intervjuperson ser över 

möjligheten att sammanställa ett nytt utbildningsmaterial gällande våldsutsatta kvinnor i 

alkohol- eller drogmissbruk/beroende. Detta skulle tillsammans med regeringens beslut om ny 

nationell strategi kunna innebära att det börjar komma till stånd en förändring vad gäller 

prioriteringen av denna målgrupp. I förlängningen har vi en förhoppning att detta ska leda till 

mer resurser till kommunerna för att vidareutbilda personal eller på andra sätt främja arbetet 

med denna målgrupp. Ett nyare utbildningsmaterial från Socialstyrelsen skulle kunna innebära 

att yrkesverksamma inom missbruksvården respektive arbetar med våldsutsatta skulle kunna 

få tillgång till vidare utvärderade arbetssätt och metoder att använda i sitt arbete.  

 

8.2 Brist på riktad hjälp, en konsekvens av kompetensbrist? 

I Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1§ dikteras socialtjänstlagens mål, vilka formuleras som 
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följer: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar 

för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet. De resultat som talar för att det finns ett behov av en bredare kompetens och 

tillgänglighet av hjälp och stöd för denna grupp gör att vi försiktigt ställer oss frågan huruvida 

Socialtjänstens mål uppfylls när det kommer till det kommunala arbetet med dessa kvinnor. 

Exempelvis angående det låga antal skyddade boenden (43% kommunala boenden och 9-12% 

idéella/privata boenden) som tog emot kvinnor med missbruk/beroende, och där enbart ca 

26% ansåg sig ha kompetens kring ämnet (Socialstyrelsen, 2016). Såväl Socialstyrelsens 

dokument “Skylla sig själv?” (2011) som intervjupersonen från Socialstyrelsen såg 

problematiken i att det finns få skyddade boenden som tar emot målgruppen, och båda pekar 

på vikten av att personalen på sådana skyddade boenden har adekvat kompetens för att hjälpa 

och stötta målgruppen. Intervjupersonerna från kommunal nivå bekräftar på sätt och vis denna 

brist på skyddade boenden för målgruppen genom det faktum att deras kommun inte tar emot 

kvinnor med ett aktivt missbruk/beroende. Och även om det finns viktiga förklaringar till 

detta så innebär det att studiens målgrupp faktiskt inte har tillgång till den här sortens riktade 

hjälp i denna kommun. Studien har dock inte mandat att uttala sig om hur läget ser ut i övriga 

kommuner, men i både de undersökta dokumenten och de genomförda intervjuerna framkom 

att det finns brister i tillgänglighet i stöd och hjälp för dessa kvinnor, vilket vi anser bör 

adresseras.  

 

Det är viktigt att se att även om studien överlag inte visade på några specifika metoder som 

rekommenderas från Socialstyrelsen eller som specifikt används på kommunal nivå, förutom 

den eventuella användbarheten av könsdifferentierad behandling, nämns samverkan och 

vikten av ett gott bemötande som viktiga faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- 

eller drogmissbruk/beroende. Delar av studien har visat att det finns brister gällande mängden 

forskning på användbara arbetssätt och metoder som används i Sverige, men även  andra 

faktorer som försvårar arbetet med målgruppen. Studien fann få riktlinjer eller 

rekommendationer från Socialstyrelsen, och delar av studien visar på en brist på riktad 

kompetens, där de yrkesverksamma har god kunskap inom antingen missbruk eller våld, men 

inte inom båda områdena. Men å andra sidan finns det arbetssätt som redan används inom 

socialtjänstens arbete, exempelvis SIP som står för samordnad individuell plan 

(Socialstyrelsen, 2018) och olika bedömningsinstrument som tar upp frågor om missbruk 

och/eller våld såsom ASI, FREDA-bedömningsmetoder (Socialstyrelsen, 2014), FIA-samtal 

(Socialstyrelsen, 2017) och liknande som vi anser skulle kunna användas även med denna 

målgrupp. I denna studie är det dock bara ASI som har nämnts tidigare eftersom det 

bedömningsinstrumentet framkommer i socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig 

själv?” (2011) som ett sätt att bedöma och bredda bilden av kvinnans livssituation, gällande 

missbruk såväl som våldsutsatthet, om än missbruket utgör den största delen.  

 

8.3 Arbeta med problematiken separat eller tillsammans, samverkan som en viktig 

faktor  

Huruvida våldet och missbruket bör behandlas separat eller tillsammans diskuteras genom 

studien, och även den forskning som tidigare behandlats pekar på olika för- och nackdelar 

med båda alternativen. Två av de riktlinjedokument från Socialstyrelsen som har undersökts 

(Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2017 och Våld - Handbok 

om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, 2016) är 

uppdelade utifrån våld och missbruk, och behandlar alltså områdena var för sig. Även i många 
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socialtjänstorganisationer, bl.a. den som undersöktes i denna studie, befinner sig de 

socialarbetare som arbetar med våldet och missbruket inom olika enheter inom Socialtjänsten. 

De konsekvenser som dessa organisatoriska faktorer kan resultera i bör ses med bakgrund av 

hur en fungerande kontra ofungerande samverkan kan påverka arbetet. Vid en god samverkan 

ser vi möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt hänvisa vidare de kvinnor som behöver 

träffa någon med kompetens inom “det andra området”, och möjligheten att samordna insatser 

och att komplettera de båda arbetsområdena kan tänkas vara enklare. I och med bredden och 

det höga kunskapskrav som ofta kan vara ett faktum i båda verksamhetsområden ser vi 

konsekvenser med att bredda kompetensen ännu mer för dessa socialarbetare, det vill säga att 

göra så att en och samma arbetsgrupp ska kunna arbeta med hela målgruppen Detta eftersom 

det riskerar att göra så att den arbetsgruppens arbetsbörda i så fall blir sådan att de 

yrkesverksamma i förlängningen inte hinner och orkar med allt de ska göra. Något som då 

skulle kunna resultera i att arbetet med målgruppen blir bristfälligt. I de fall samverkan 

fungerar sämre ser vi risker i att kvinnor faller mellan stolarna, och att det uppstår svårigheter 

att hänvisa kvinnorna vidare eller att informera om möjligheten för dem att kontakta någon 

annan instans inom exempelvis socialtjänsten. Men det är också viktigt att se att det inte går 

att se på en kvinna vem som är våldsutsatt/missbrukare eller inte, och vikten av att ställa 

frågor bör tydliggöras ytterligare.  

 

Utifrån den våldsutsattas kvinnans perspektiv kan det också finnas anledning att se problemen 

som separata, då det under intervjun med intervjupersoner från kommunal nivå framkom att 

det för den våldsutsatta kvinnan kan bli för känslomässigt påfrestande att behandla båda 

problemen samtidigt. Vi ställer oss också frågande till hur det ser ut i de fall våldsutsatta 

kvinnor i missbruk/beroende tar sig modet till att söka hjälp, får de den hjälp de behöver? Det 

bemötande vi fick under arbetet med att kontakta intervjupersoner, där vi gång på gång 

hänvisades vidare och ingen ansåg sig rätt för arbetet med studiens målgrupp, gjorde oss 

frågande gällande hur möjligheten att få hjälp ser ut för de kvinnor som behöver och som 

faktiskt söker stöd och hjälp. De brister i tillgänglighet av exempelvis skyddade boenden som 

studien visar anser vi till viss del kan förklara det faktum att denna grupp kvinnor generellt 

söker hjälp i mindre utsträckning än kvinnor som inte innefattas av studiens målgrupp 

(Grände et al., 2014). Detta grundar sig i en tanke att en kan vara mindre benägen att söka 

hjälp i de fall en anser att en inte har möjlighet att få hjälp. 

 

8.4 Gruppens omfattning 

När det kommer till målgruppens omfattning framkommer det i tidigare forskning att 

målgruppen kan anses ha ökat (Kail, 2010), denna studie visade dock inga tecken på detta. 

Kanske hade studien närmare behandlat detta område ifall vi hade kommit i kontakt med 

intervjupersoner som på ett annat sätt fokuserar på hela målgruppen. Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial “Skylla sig själv?” (2011) tar upp svårigheten med att ta fram statistik på 

målgruppens omfattning, något de menar kan ha att göra med att det råder ett stort mörkertal. 

Detta kan i sin tur ha sin förklaring i att dessa kvinnor av olika anledningar inte är så benägna 

som andra att efterfråga stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2011). Men också att dessa kvinnor 

inte lika ofta som andra väljer att anmäla de våldshandlingar som de utsätts för 

(Socialstyrelsen, 2011). På grund av svårigheten att ta fram adekvat statistik har vi valt att inte 

lägga fokus på det i denna studie. Vi anser trots detta att statistik är en viktig del när det 

kommer till att ta reda på hur varje kommuns resurser kan eller bör fördelas när det kommer 

till att hjälpa målgruppen, och anser att det hade kunnat vara mycket användbart i andra typer 

av studier. Här ser vi vikt i att belysa hur det ena skulle kunna påverka det andra, i de fall att 

dessa kvinnor inte söker hjälp blir det svårt att se omfattningen av gruppen och således se hur 
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stort behovet är av specifika verksamheter ute i de olika kommunerna. Detta i sin tur kan ses 

påverka behovet av framställandet av riktlinjer och metoder i arbetet med just denna grupp.  

 

8.5 Metoddiskussion 

Denna studie är baserad på fyra av Socialstyrelsens så kallade riktlinjedokument samt två 

intervjuer, där den ena genomfördes med en representant från Socialstyrelsen och den andra 

genomfördes med representanter från en medelstor kommun i Sverige. De metoder som 

valdes till studien har valts utifrån studiens syfte, där både offentliga dokument samt 

semistrukturerade respektive strukturerade intervjuer har legat till grund för det empiriska 

materialet. Vi anser att det faktum att intervjuerna genomfördes med intervjupersoner på både 

nationell och kommunal nivå ger ett bredare perspektiv, än om enbart dokumenten hade 

granskats och tolkats. I och med att jämförandet på nationell kontra kommunal nivå görs i 

studien anser vi att studien kan ge en inblick i hur det kan se ut när Socialstyrelsens riktlinjer 

förankras i det praktiska arbetet ute på fältet. Vi hade önskat att möjligheten fanns att arbeta 

med fler intervjuer och med ett bredare spann av verksamheter, men på grund av 

begränsningar i form av tidsram och omfattning av denna studie sågs detta inte som en 

möjlighet. När intervjupersoner från kommunal nivå kontaktades var grundtanken att komma 

i kontakt med någon som arbetar med hela målgruppen; med kompetens inom både våld och 

missbruk/beroende. Stora svårigheter låg däremot  i att komma i kontakt med intervjupersoner 

vars huvudsakliga arbetsuppgifter rörde arbetet med målgruppen, utan de vi kom i kontakt 

med ansåg att deras kompetensområde rörde antingen våld eller missbruk/beroende och att 

deras kunskap inom denna studies område därmed skulle vara begränsad. De intervjupersoner 

från kommunal nivå som deltog i denna studie hade alltså huvudsakligen kompetens inom 

våldet, men hade inom sitt arbete viss kontakt med våldsutsatta kvinnor i ett alkohol- eller 

drogmissbruk/beroende. Studiens utfall hade kunnat se annorlunda ut ifall vi kommit i kontakt 

med yrkesverksamma även inom missbruket, eller någon vars arbete rörde bägge områden 

vilket var målsättningen. Med ett annorlunda empiriskt material hade studiens syfte och 

frågeställningar kanske kunnat besvaras på ett annorlunda sätt. Med det sagt så innefattar 

studiens empiriska material dock inte enbart en intervju från kommunal nivå, utan även de 

undersökta dokumenten från Socialstyrelsen samt en intervju med Socialstyrelsens 

representant med nära anknytning till våldsutsatta kvinnor i missbruk/beroende. Detta innebär 

att studiens syfte och frågeställningar har utforskats från flera olika perspektiv. 

 

I en studie som inte innefattar både det nationella och kommunala perspektivet anser vi att det 

hade varit intressant att fokusera mer på antingen dokumenten eller intervjuerna, där man 

således hade givit dessa mer utrymme var för sig. I en studie som använder sig av enbart en 

metod hade det kunnat finnas möjlighet att ha ett större urval, exempelvis ha fler intervjuer 

med flera olika verksamheter, vilket också hade kunnat påverka resultatet. I de fall att denna 

studie hade genomförts med enbart en metod anser vi att det hade kunnat förenkla arbetet i 

och med fokus på enbart en metod. Mer tid hade då kanske kunnat spenderas på att söka 

empiriskt material, såsom dokument och eller intervjupersoner. I de fall att studien innefattar 

flera metoder såsom denna har gjort kan man riskera att studien blir för bred och att man 

således tappar kärnan. 

 

8.6 Vidare forskning 

Genom studien har vikten av vidare forskning benämnts och diskuterats, både genom 

illustrerandet av problembakgrunden samt i de dokument som undersökts, och då främst 

“Skylla sig själv?” (2011), och de intervjuer som genomförts. Där har det påtalats en brist på 

evidensbaserade och vetenskapligt underbyggda metoder och utvärderingar av dessa för 

arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende. Vidare anser vi att 
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det kan motiveras för mer forskning som handlar om positiva och negativa effekter av 

integrerad behandling för målgruppen, där både missbruk/beroendet och våldsutsattheten 

behandlas. I Socialstyrelsens dokument om jourboenden “Kvalitet i jourboende – en 

enkätundersökning” framkommer att mindre än hälften (43%) av de kommunala 

jourboendena/skyddade boendena tar emot målgruppen, med bakgrund av detta skulle det 

vara intressant med vidare forskning kring skyddade boenden som är anpassade till 

målgruppen. Hur skulle sådana boenden se ut, och skulle det fungera att tillhandahålla sådana 

boenden med tanke på målgruppens komplexa problematik? En kartläggning av omfattningen 

av denna grupp hade varit av intresse, för att kunna fördela resurser över landets kommuner 

och få en tydligare bild av hur behovet av exempelvis skyddade boenden med bredare 

kompetens ser ut. Vi ser studiens resultat som ett tecken på att det finns anledning att 

motivera för vidare forskning inom ämnet, kanske specifikt gällande hur arbetet förs ute i 

kommunerna. Studiens resultat väcker frågor kring hur arbetet med målgruppen ser ut överlag 

i Sverige, exempelvis om det är någon skillnad beroende på kommunernas storlek. Är 

målgruppens omfattning annorlunda i större kommuner, och väljer man i så fall att lägga mer 

resurser på målgruppen i dessa kommuner? 

 

8.7 Avslutning 

Avslutningsvis vill vi beröra möjligheten att adressera problemet på tillgänglig stöd och hjälp 

för denna grupp på samma sätt som Bennet et al. (2010) tar upp, genom en breddad 

öppenvård där personalen har kompetens inom såväl våld som missbruk. Vi ser detta som en 

möjlighet, men genom studien har det visat sig finnas andra faktorer som behöver ses till som 

inte kan tillgodoses enbart på detta sätt. Det faktum att denna grupp i mindre utsträckning 

söker nödvändig stöd och hjälp behöver inte nödvändigtvis påverkas av tillgängligheten eller 

personalens kompetens, vi anser inte att en annorlunda strukturerad öppenvård kan garantera 

att kvinnorna uppsöker hjälp. En förhoppning är att med kompetens och kunskap kommer ett 

bättre bemötande, och förhoppningsvis även en fungerande samverkan, två viktiga faktorer 

som har identifierats under studiens gång. Men kanske behöver vi hitta sätt att nå dessa 

kvinnor där de är, kanske behöver vi arbeta fram fler möjligheter till uppsökande verksamhet? 

Eller ligger lösningen i samhället, med en avstigmatisering av missbruket och 

våldsutsattheten? 

 

Studien kan ses belysa att det finns många olika faktorer som bidrar till denna grupps 

utsatthet, dels de organisatoriska faktorer som tidigare nämnts men också hur kunskaps- och 

forskningsläget ser ut. Den avgränsade kompetensen som många yrkesverksamma erhåller där 

de som arbetar med missbruk har sin huvudsakliga kunskap inom missbruket, men kanske 

saknar kompetens inom våld och vice versa, kan tillsammans med svårigheter med samverkan 

ses som olika beståndsdelar i varför situationen ser ut som den gör. Vi har en önskan att 

vidare forskning inom den svenska kontexten kan bidra till en fortsatt kompetensutveckling 

och att denna grupp ska erhålla en högre prioritet.  
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10. Bilagor 

  

Bilaga 1 - Informationsbrev till yrkesverksam på kommunal nivå angående deltagande i 

intervju 

  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som inom ramen för socionomprogrammet genomför en C-

uppsats. Det ämne som vi har valt att fokusera på är våldsutsatta kvinnor som också har ett 

alkohol- eller drogmissbruk/beroendeproblematik, och de metoder som används i hjälparbetet 

med denna grupp. Vår studie är en så kallad dokumentstudie som utgår ifrån några av 

Socialstyrelsens dokument; Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

missbruk och beroende. Handbok om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer, Skylla 

sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem 

samt Kvalitet i skyddade boenden - en enkätundersökning, där vårt syfte har varit att 

undersöka huruvida Socialstyrelsen utger några tydliga metoder eller arbetssätt för hur 

Socialtjänsten eller andra aktörer bör arbeta med våldsutsatta kvinnor som också har 

ett  alkohol- eller drogmissbruk/beroendeproblematik. 

  

Vår dokumentstudie kommer att kombineras med en mindre intervjustudie där vi vill jämföra 

de eventuella metoder och arbetssätt som rekommenderas i Socialstyrelsens dokument med 

hur de yrkesverksamma faktiskt arbetar med den nämnda målgruppen. Detta vill vi göra 

genom att både intervjua informanter som arbetar med dessa frågor på Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), men även yrkesverksamma som arbetar med 

målgruppen på kommunal nivå. Dessa intervjuer kommer alltså att vara en del i den 

intervjustudie som kommer agera underlag för vår C-uppsats, och vi tänker att intervjuerna 

kan bidra med ytterligare perspektiv på hur såväl Socialstyrelsen som hur yrkesverksamma 

som på lokal nivå arbetar med nämnda målgrupp ser på arbetet med våldsutsatta kvinnor i 

aktivt alkohol- eller drogmissbruk/beroendeproblematik. 

  

Vi kontaktar dig med förhoppning att du har möjlighet att delta i en intervju, där vi kommer 

att behandla frågor kring hur arbetet på kommunal nivå ser ut kring den tidigare nämnda 

målgruppen. Intervjun beräknas ta max en timme och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Efter transkriberingen kommer att vi ta ut viktiga delar av materialet som 

kommer att ligga till grund för vår analys i uppsatsen. Ditt deltagande är frivilligt och du har 

alltid rätt att avbryta din medverkan. Dina uppgifter kommer att behandlas med 

konfidentialitet och vi kommer inte att använda oss av några delar av materialet som kan 

kopplas till dig med namn, utan vi kommer att benämna dig som anställd i en medelstor 

kommun med nära anknytning till frågor kring våld i nära relation. Vidare kommer 

personuppgifterna att förvaras otillgängligt för andra. Slutligen vill vi informera om att denna 

intervju endast kommer att användas inom ramen för uppsatsen och det inspelade och 

transkriberade materialet kommer att raderas när det inte längre behövs. 

  

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju och därmed medverka till 

arbetet med vår c-uppsats. 

  

Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till oss eller vår 

handledare. 
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Emelie Lagerskog                                                      Gabrielle Degerman                          

Mail:                                                                               Mail: 

Telefon:                                                                       Telefon: 

  

Vår handledare: Ove Grape 

Mail: 

  

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Lagerskog och Gabrielle Degerman 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till representanter på Socialstyrelsen/Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) angående intervju 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som inom ramen för socionomprogrammet genomför en C-

uppsats. Vårt ämne som vi har valt att fokusera på är våldsutsatta kvinnor som också är i ett 

aktivt alkohol- eller drogmissbruk/beroendeproblematik. Vår studie är en så kallad 

dokumentstudie som utgår ifrån några av Socialstyrelsens dokument; Nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för styrning och ledning, Våld - Handbok om 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, Skylla sig själv? 

– Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem samt 

Kvalitet i skyddade boenden - en enkätundersökning 2016, där vi har undersökt om 

Socialstyrelsen utger några tydliga metoder och arbetssätt för hur Socialtjänsten eller andra 

aktörer som arbetar med våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller 

drogmissbruk/beroendeproblematik bör arbeta. 

  

Vår dokumentstudie kommer att kombineras med en mindre intervjustudie där vi vill jämföra 

de eventuella metoder och arbetssätt som rekommenderas i Socialstyrelsens dokument med 

hur de yrkesverksamma faktiskt arbetar med den nämnda målgruppen. Detta vill vi göra 

genom att både intervjua informanter som arbetar med dessa frågor på Socialstyrelsen samt 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), men även yrkesverksamma som arbetar med 

målgruppen på lokal nivå.  Dessa intervjuer kommer alltså att vara en del i den intervjustudie 

som kommer ligga till underlag för vår C-uppsats, och vi tänker att intervjuerna kan bidra 

med ytterligare perspektiv på hur såväl Socialstyrelsen/Sveriges kommuner och landsting som 

yrkesverksamma som arbetar med nämnda målgrupp ser på arbetet med våldsutsatta kvinnor i 

aktivt alkohol- eller drogmissbruk/beroendeproblematik. 

  

Vi kontaktar dig med förhoppning att du har möjlighet att delta i en intervju, där vi kommer 

att behandla frågor kring arbetssätt och metoder kring den tidigare nämnda målgruppen. Ifall 

du har möjlighet att medverka föreslår vi telefonintervju eller om vi får möjlighet att skicka 

frågorna via mail för dig att svara på. Materialet kommer sedan att ligga till grund för vår 

analys i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och materialet kommer endast att användas inom 

ramen för uppsatsen. Dina uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet och vi 

kommer inte att använda oss av några delar av materialet som kan kopplas till dig med namn, 

utan du kommer att benämnas som anställd på Socialstyrelsen med anknytning till frågor 

kring våld i nära relation. Slutligen kommer personuppgifterna att förvaras otillgängligt för 

andra. 

  

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att svara på våra frågor och därmed medverka till 

arbetet med vår c-uppsats. 

  

Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till oss eller vår 

handledare. 

  

Emelie Lagerskog                                                       Gabrielle Degerman                          

Mail:                                                                                Mail: 

Telefon:                                                                           Telefon: 

  

Vår handledare: Ove Grape 

Mail: 
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Med vänliga hälsningar, 

Emelie Lagerskog och Gabrielle Degerman 
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Bilaga 3 - Intervjuguide för intervju med informanter från kommunal nivå 

 

Inledning 

Syftet till denna studie är att undersöka Socialstyrelsens riktlinjedokument utifrån 

rekommenderade arbetssätt för att arbeta med våldsutsatta kvinnor i missbruk, och se 

huruvida dessa rekommendationer implementeras på kommunal nivå. Syftet med intervjun är 

att få en inblick i hur arbetet på kommunal nivå kan se ut med nämnda grupp. Du medverkar 

frivilligt och har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Det som framkommer under 

intervjun kommer att behandlas med konfidentialitet. Du är anonym genom hela intervjun och 

dina personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Intervjun kommer att 

spelas in och transkriberas och det materialet kommer enbart att användas inom ramen för 

denna studie. 

  

Yrkestitel och arbetsuppgifter 

- Vill du/ni berätta litegrann om din/er yrkesroll och dina/era arbetsuppgifter? 

-  Har ni något samarbete med andra delar av Socialtjänsten? 

  

Metoder och arbetssätt 

- Vad har ni för “metodologisk” utgångspunkt i ert arbete med våldsutsatta kvinnor? Teorier, 

begrepp, förhållningssätt… 

- Träffar ni våldsutsatta kvinnor som också har ett alkohol- eller 

drogmissbruk/beroendeproblematik? 

- På vilket sätt arbetar ni med den gruppen? 

- Hur har ni kommit fram till/hittat till de metoderna/arbetssätten? 

- Använder ni er av några speciella riktlinjedokument för att arbeta med denna målgrupp? 

Om ja, vilka riktlinjedokument? Om nej, tycker ni att det finns ett behov av sådana? 

  

- Hur ser ni på den sammansatta problematiken, förändras behovet beroende på ifall den 

våldsutsatta kvinnan har ett missbruk/beroende eller inte? Behövs det specifika 

arbetssätt/metoder? 

- Vet ni om det har tillkommit några manualer/riktlinjer av metoder och arbetssätt i Sverige på 

senare tid? 

- Om ja, har ni några exempel på dessa som vi skulle kunna läsa vidare i? 

- Om det inte finns några specifika metoder, ha ni då något förslag på hur man skulle kunna 

hitta sådana metoder? 

  

Tillhandahållande av jourboenden 

- Tillhandahåller ni jourboenden för våldsutsatta kvinnor? 

- Tar ni i så fall emot kvinnor med alkohol/drogproblematik på dessa jourboenden? 

- Hur motiverar ni det beslutet? (oavsett ja/nej) 

- Känner ni till om det finns (fler) jourboenden i närheten som tar emot våldsutsatta kvinnor 

med alkohol-/drogproblematik? 

- Tycker ni att det finns ett behov av sådana jourboenden? 

 

Bilaga 4 – Frågor till intervju med representant från Socialstyrelsen 

 

Syftet till denna studie är att undersöka Socialstyrelsens riktlinjedokument utifrån 

rekommenderade arbetssätt för att arbeta med våldsutsatta kvinnor i missbruk, och se 

huruvida dessa rekommendationer implementeras på kommunal nivå. Syftet med intervjun är 

att få en inblick i hur arbetet på kommunal nivå kan se ut med nämnda grupp. Du medverkar 
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frivilligt och har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Det som framkommer under 

intervjun kommer att behandlas med konfidentialitet. Du är anonym genom hela intervjun och 

dina personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det material som 

kommer ur intervjun kommer enbart att användas inom ramen för denna studie. 

 

- Vilka är dina arbetsuppgifter, hur ser arbetet ut? 

- Hur tänker ni kring problematiken våldsutsatt kvinna och alkohol- eller 

drogmissbrukande/beroende? 

- Vi fann förhållningssätt och fakta kring hur problematiken kan se ut, men knapphänt med 

riktlinjer och evidensbaserade metoder för hur själva hjälparbetet ser ut, hur ställer ni er till 

det? 

- Anser ni att det behöver finnas särskilda metoder för yrkesverksamma att arbeta med 

kvinnor med just den problematiken? 

-  I en enkätundersökning från Socialstyrelsen visade det sig att endast mellan 9-12% av icke-

kommunala boenden tog emot kvinnor i missbruk och 43%. Har ni några kommentarer 

gällande det? 

- Kunskap och kompetens läggs fram som viktiga förutsättningar för god hjälp, men vi läser 

samtidigt att det finns ett stort behov av att få fram adekvata metoder samt att det behövs mer 

forskning på området överhuvudtaget, hur tänker ni kring det? 

- När vi läste igenom materialet hittade vi mycket lite angående rekommenderade metoder 

och arbetssätt för arbetet med den specifika målgruppen, vi hittade däremot att 

dokumentationen gällande vilken sorts stöd och hjälp som målgruppen får i just Sverige är för 

liten. Vad anser ni om det? 

- Vet ni om det har tillkommit någon sådan dokumentation/manualer/riktlinjer av metoder och 

arbetssätt i Sverige på senare tid? 

- Om det inte finns några specifika lämpliga metoder för att arbeta med den här arbetsgruppen 

i Sverige idag, hur tänker ni att vi skulle kunna hitta sådana metoder? 
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Bilaga 5 - Exempel på kodningsmall från dokument och intervju 

 

 

Manifest/ 

konkret nivå  

Latent/ 

underliggande 

nivå 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Tema/Teman 

Nån gång har dom ringt mig till 

exempel och sagt att, att jag träffar 

en kvinna som också är utsatt för 

våld, skulle du kunna komma hit? 

Det har hänt några fåtal gånger… 

och då har jag ju gått dit, för där är 

hon ju känd och trygg… men ofta 

blir det så överväldigande att jag 

börjar prata kring våldet, så att det 

blir bara ”ousch! Nej!... Jag vill 

inte! 

Att "ta tag i" 

våldsutsattheten 

utöver missbruket 

kan vara för jobbigt 

för den utsatta 

Särskilt 

utsatt/svårnådd 

grupp 

Bristfälliga 

arbetssätt och 

metoder för en 

komplex 

problematik 

Kvinnor i missbruk eller beroende 

befinner sig många gånger i 

livssituationer som ökar risken för 

att utsättas för våld, samtidigt som 

de kan ha svårare än andra 

våldsutsatta att få stöd och hjälp. 

Missbruk och 

beroende ökar 

risken för våld, 

men försvårar 

möjligheten att få 

hjälp 

Brist på riktad 

hjälp 

Bristfälliga 

arbetssätt och 

metoder för en 

komplex 

problematik 

  

  
 


