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Abstract 

Author: Cajsa Vallinder 

Title: Double exposed - A qualitative study of professional’s opinion about effort and needs 

of effort for abused women with substance abuse in Kalmar.  

Supervisor: Svante Forsberg 

Assessor: Ulf Drugge 

 

Women with substance abuse are more likely to be exposed to violence. Despite this, they are 

having a hard time to get help and support from social service. The purpose of this study is to 

analyze how professionals express their experience about efforts and needs of efforts for 

abused women with substance abuse problems. 

 

Questions: 

1. How do professional´s in Kalmar think about the efforts for abused women with substance 

abuse problems? 

2. How do professional´s in Kalmar think about the needs of efforts for abused women with 

substance abuse problems? 

3. How could the preventive work be done? 

 

This study is qualitative and was done with four semi-structed interviews with four 

professionals who work in various social services in Kalmar. The results show that two of 

these services offer support for victims of violence and two of them offer help for substance 

abuse problems.  I found that the efforts are good but there is also a considerable lack of 

effort, especially when it comes to accommodation for these women. There is nowhere for 

these women to go if there would be in urgent need of help. 

The results were analyzed using theories as normalization processes and labeling theory and 

on the basis of reality, strategy and the ideal.  
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Förord 

Genomförandet av denna studie har varit en lång och lärorik process och hade inte varit 

möjlig utan ett antal personer som jag härmed vill rikta ett stort tack till.  

 

Först och främst vill jag tacka alla respondenter som har ställt upp. Utan er hade denna studie 

inte varit genomförbar. Jag är väldigt glad och tacksam över att ni genom era tankar och 

kunskaper gjort detta möjligt. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Svante som med ett stort engagemang har 

kommit med värdefulla idéer och förslag på förbättringar.  

 

Andra personer som har varit betydelsefulla för genomförandet är alla tjejer på Rosen som 

genom sitt enorma arbete har givit mig inspiration att utföra detta.  

Även mina nära och kära ska tackas för att ni hela tiden har trott på mig och för att ni alltid 

funnits för mig när jag behövt er. 
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1. Problemformulering 

Kvinnor med missbruksproblem lever i en ökad risk att råka ut för våld men trots detta är 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem en relativt osynlig grupp och de har svårt att få 

hjälp och stöd av sociala myndigheter.
1
 Dessa kvinnor beskrivs som några av de mest 

utslagna i samhället och det finns en påtaglig risk att vara både missbrukare och våldsutsatt då 

det finns få insatser som inriktar sig på båda problemområdena. Många gånger tonas 

våldsutsattheten ned och all fokus läggs istället på missbruket.
2
 Jag ställer mig frågande till 

detta och funderar kring hur det kan vara möjligt att en utsatt grupp som dessa kvinnor har det 

svårt att få hjälpinsatser av sociala myndigheter som egentligen bör vara en rättighet?  

Forskning visar på att kvinnorna ofta använder sig av drogen för att döva smärta och för att 

orka med misshandeln.
3
 Ett exempel på detta kan ses utifrån citatet nedan där en kvinna 

berättar om att hennes missbruk accelererade i samband med en relation där mannen 

misshandlade henne: 

 

”…när man blir så illa behandlad så har man svårt att klara sig utan någonting. Socialsekreterare, dom ser 

inte på det viset, de ser just missbruket som anledningen till det hela istället för att det är situationen innan 

som har gjort att du blivit missbrukare för att kunna klara av det.”
4 

 

Jag ställer mig frågande till att det ofta händer att sociala myndigheter väljer att blunda för 

våldsutsattheten om kvinnan är missbrukare. Om hon inte får hjälpinsatser som syftar till att 

bearbeta trauman och hjälp till att ta sig ur det destruktiva livsmönstret så är det inte helt 

orimligt att hon går tillbaka till mannen som har utsatt henne för våldet vilket gör att hon är 

tillbaka på ruta ett.  

 

På grund av sitt missbruk blir kvinnorna ofta nekade hjälp från kvinnojourer och 

våldsutsattheten glöms ofta bort i skuggan av ett missbruk. Mycket pekar på att dessa kvinnor 

har en låg självkänsla samtidigt som många känner skuld och skam vilket gör att de drar sig 

från att söka hjälp via socialtjänsten.
5
 Detta styrks av citatet nedan där en kvinna som varit 

                                                 
1
 Socialstyrelsen (2011) Sid. 25 & 44; Nationellt Råd för Kvinnofrid (2003) Sid. 17-18 ; Prop. 2006/07:38 Sid. 14 

2
 Socialstyrelsen (2011) Sid. 29 

3
 Prop. 2006/07:38 Sid. 14 

4
 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 92 

5
 Prop. 2006/07:38 Sid. 11 & 14-16 
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utsatt för våld förklarar att hon ser det som meningslöst att söka hjälp på grund av att det ändå 

inte finns någon som tar emot henne: 

 

”Vart skulle man söka hjälp då? Det finns inga kvinnojourer för en missbrukande kvinna. Skulle jag 

komma till kvinnojouren, blåslagen och blodig skulle de säga stopp, du är narkoman. Du kommer inte in. 

Och sjukhusen … jag kom dit när jag hade strypmärken. Jag menar, då kom mer jag dit med strypmärken, 

blåmärken, jag hade ansträngt mig så jävla mycket så hela kroppen sov, det stack i hela kroppen. Jag låg ju 

där två timmar, sen slängde de ut mig. Jag var ju påtänd.”
6
 

 

Forskningen är tydlig när det kommer till att en våldsutsatt kvinna med missbruksproblem har 

svårt att bli erbjuden hjälp och stöd via sociala myndigheter och ideella organisationer. Detta 

har väckt ett intresse i mig och det behövs mer forskning inom området för att fler människor 

ska få upp ögonen för denna grupp samt se över de insatser som finns för att se om dessa är 

tillräckliga. En viktig del att belysa är de yrkesverksamma och de ideellt verksamma och 

deras upplevelser kring ämnet för att se problemet ur en annan synvinkel än vad den tidigare 

forskningen visar då de oftast utgår från kvinnan.   

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i 

kontakt med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem uppfattar de stödinsatser som finns 

att tillgå målgruppen. 

 

1. Hur uppfattar yrkesverksamma i Kalmar kommun insatserna för våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem? 

2. Vilka uppfattningar finns kring behovet av insatser för våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem? 

3. Hur skulle det förebyggande arbetet kunna gå till? 

 

 

 

 

                                                 
6
 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 99-100 
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1.2 Begreppsförklaringar 

Begrepp som är ofta återkommande i studien kommer nedan att tydliggöras då dessa ibland 

kan vara förvirrande och går att tolkas på olika sätt. För att undvika missförstånd kommer nu 

en redogörelse kring dess innebörd och hur de kommer att användas i studien.   

 

1.2.1 Våld 

I den här studien så innebär begreppet våld en mängd olika typer av våld och jag kommer att 

hålla mig till FNs definition som följer: "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar 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."
7
 

Nedan kommer en förklaring av vad som menas med fysiskt, psykiskt och sexuellt våld:  

 

Fysisk våld: Med detta menas allt från örfilar, knuffar och drag i håret till knivhugg och 

mordförsök. Utmärkande för våld i nära relationer är att våldet ofta upprepas och det finns 

ständigt ett hot. En nypning eller en knuff anses kanske inte som smärtsamt eller kränkande 

om det sker vid ett tillfälle, om det däremot är en daglig händelse så kan det istället liknas 

tortyr. 

 

Psykiskt våld: Kan vara att en person på något sätt blir hotad och skrämd med fysiskt våld 

eller genom förnedring blir tvingad till kränkande handlingar. Att ständigt bli kränkt med ord 

som till exempel att bli kallad hora, ful, oduglig med mera är också en typ av psykisk 

misshandel. Psykiskt våld kan även innebära att personen blir isolerad från omvärlden genom 

att inte få utöva sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner.  

  

Sexuellt våld: Kan innefatta många olika saker men bland annat att tvingas till sexuella 

handlingar eller på något annat sätt blir sexuellt kränkt. I relationer där en kvinna är utsatt för 

våld av sin partner är det även vanligt att det förekommer sexuellt våld. Det förekommer att 

mannen efter att han har misshandlat kvinnan våldtar henne eller vill ha sex direkt efter. I 

extrema fall kan kvinnan bli tvingad att ha sex med mannens vänner eller att hon blir tvingad 

till sex mot betalning.
8
 

                                                 
7
 Nationellt centrum för kvinnofrid 

8
 Kvinnofridslinjen.se 
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1.2.2 Missbruk & Beroende 

I denna studie är begreppet missbruk återkommande och anledningen till detta utesluter inte 

att det kan vara ett beroende utan valet av att endast använda ett begrepp handlar om att få ett 

flyt i texten. Nedan kommer en genomgång av skillnaderna mellan begreppen och vad som 

kännetecknar dessa utifrån definitionen som används i DSM IV vilket är ett system som 

tydligt ska kunna ställa diagnos på människor med psykiska besvär.  

Missbruk 

Att ha ett missbruk innebär att något eller några av nedslående kriterier uppfylls samt att det 

har varit upprepat eller varaktigt under en och samma 12 månadersperiod: 

1. Upprepad droganvändning som leder till att individen misslyckats med att fullgöra 

sina skyldigheter i skola, arbete eller hem. Exempel: trött och okoncentrerad på 

arbetet, dåliga prestationer, upprepad frånvaro från arbetet; misskötsamhet eller skolk i 

skolan; vanskötsel av barn eller hushåll.  

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada. 

Exempel: Bilkörning; arbete vid maskin.  

3. Upprepande kontakter med rättvisan. Exempel: Rattfylleri, störande beteende.  

4. Fortsatt användning trots pågående eller återkommande sociala problem.
9
 

Beroende 

1. Tolerans, som kommer till uttryck i antingen behov av större dos (mer än 50 procent 

ökning) för samma effekt; eller påtaglig minskad effekt vid tillförsel av samma dos. 

2. Abstinens, som kommer till uttryck i antingen drogens specifika symtom vid avbruten 

tillförsel; och/eller intag av drog, eller korstolerant drog, för att lindra/ta bort symtom. 

3. Intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs (kontrollförlust). 

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska/kontrollera intag.  

5. Betydande andel av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och hämta sig från 

användning av drogen.  

6. Viktiga aktiviteter (socialt, yrkesmässigt, fritidsintressen) ges upp eller minskas på 

grund av droganvändningen.  

7. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat eller förvärrat fysiska eller 

psykiska besvär av varaktig eller återkommande natur.
10

  

                                                 
9
 Heilig M (2011) Sid. 31 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer en presentation av den tidigare forskningen som har betydelse för 

uppsatsen. Denna del kommer att visa statistik gällande våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem, sambandet mellan missbruk och våldsutsatthet samt en genomgång av 

forskning som visar på den dubbla utsattheten dessa kvinnor befinner sig i.  

 

2.1 Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem - Statistik 

Carin Holmberg, Goldina Smirthwaite och Agneta Nilsson genomförde 2005 en enkätstudie 

på uppdrag av Mobilisering mot narkotika (MOB). Studien fokuserar på 103 stycken kvinnor 

som besökte ett antal utvalda enheter (i Stockholm, Malmö och Göteborg) som vänder sig till 

personer som missbrukar alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Resultatet visar att av de 103 

kvinnor som svarat på enkäten var det 92 procent som någon gång under vuxen ålder (efter 15 

år) varit utsatt för våld. Av dessa hade 46 procent varit utsatt för våld mellan två till tio gånger 

och 52 procent varit utsatt för våld fler än tio gånger.
11

  

I Kerstin Armelius och Bengt-Åke Armelius studie som gjordes på uppdrag av socialstyrelsen 

visar resultatet att av totalt 3224 stycken som svarat på undersökningen hade 75 procent av 

dessa har någon gång i livet varit utsatta för någon form av misshandel.
12

 

 

Beträffande vilken typ av våld (kränkningar, hot, knytnävsslag/sparkar, isolering, våld med 

tillhygge, sexuellt våld eller annat) kvinnorna som ingick i Hombergs, Smirhwaites och 

Nilssons studie varit utsatta för svarade 89 procent att de varit utsatta för kränkande eller 

nedvärderande ord. Totalt 82 procent av kvinnorna angav att de varit utsatta för knytnävsslag 

eller liknade och 44 procent hade blivit utsatta för sexuellt våld. Största delen, 88 stycken av 

de 94 kvinnorna som hade upplevt våld/övergrepp hade utsatts för mer än en typ av 

övergrepp.
13

  

I Armelius och Armelius visade resultatet att 70 procent av de som varit utsatta för våld 

svarade att de varit utsatta för psykisk misshandel, hälften hade varit utsatta för fysisk 

misshandel och en knapp tredjedel hade varit utsatta för sexuell misshandel. Resultaten visar 

även här att det är väldigt vanligt att kvinnorna varit utsatt för fler än en typ av misshandel.  

                                                                                                                                                         
10

 Heilig M (2011) Sid. 27 
11

 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 35-36 
12

 Armelius B Å & Armelius K (2010) Sid. 8 
13

Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 36 
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Resultatet från studien pekar alltså på att misshandel av olika former är vanligt 

förekommande bland kvinnor i missbruk och tre fjärdedelar av de som ingick hade varit utsatt 

för misshandel de senaste 30 dagarna. Resultatet pekade också på att de misshandlade 

kvinnorna är yngre och har sämre utbildning och har också haft problem med föräldrars 

missbruk och psykiska problem i uppväxten. De som varit utsatta för misshandel hade också 

en sämre social situation där de levde i ett sämre boende och hade svårigheter med 

försörjning.
14

 

 

Av de kvinnor som varit utsatt för våld svarade 46 procent att de hade bett om hjälp i olika 

former. Detta ses som anmärkningsvärt då kvinnorna varit utsatt för grova övergrepp och de 

finns inget specifikt svar på varför så stor andel väljer att inte be om hjälp för de övergrepp de 

varit utsatta för. Däremot var det en kvinna som uppgett att hon inte bett om hjälp som skrivit 

en kommentar kring detta och förmedlade att: 

 

”Det våld jag utsatts för – och utövat själv! – har alltid varit i samband med alkohol. Jag vet att jag vid 

flera tillfällen har utdelat första slaget själv, eller varit verbalt provokativ. Därav ”friar” jag mannen.”
15

 

 

2.2 Relationen mellan missbruk och våldsutsatthet 

Mona Eliasson beskriver att det finns ett samband i att kvinnors alkoholmissbruk kan vara en 

följd av misshandeln. Kvinnors alkoholproblem har inte sällan uppkommit på grund av 

trauman och kriser som misshandel. I en studie av kvinnor som sökt sig till akutmottagningen 

i Sverige visade att 66 procent av de som varit utsatt för misshandel eller hot hade egna 

alkoholproblem. Dessa kvinnor uppgav att de befann sig i en känsla av hopplöshet, 

desperation och uppgivenhet inför möjligheten att komma från mannen eller att få honom att 

ändra på sitt beteende.
16

 Regeringen pekar på liknande saker och menar att orsakssambandet 

kan vara att en våldsutsatt kvinna missbrukar för att döva den ångest som våldet och 

övergreppen har orsakat.
17

 

 

                                                 
14

 Armelius B Å & Armelius K (2010) Sid. 8 - 12 
15

 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 39 
16

 Eliasson M (1997) Sid. 192-193 
17

 Prop. 2006/07:38 Sid. 14 
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Homberg, Smirhwaite och Nilsson har i sin studie kommit fram till olika förklaringar när det 

kommer till relationen mellan kvinnans våldsutsatthet och missbruk. De menar att missbruk 

och våld kan relateras till varandra på följande sätt: 

”• kvinnan kan missbruka för att överhuvudtaget uthärda i en våldspräglad relation som hon inte förmår 

bryta. 

• kvinnan kan missbruka som en form av självmedicinering kopplat till den misshandelsrelation hon levt 

i. 

• kvinnans missbruk kan binda henne hårdare till den misshandlande mannen. Mannen kan använda 

droger som ett medel för att kontrollera kvinnan och göra henne (ännu mer) beroende av honom. Mannen 

kan också hota att avslöja hennes eller hennes anhörigas kriminalitet eller missbruk om hon lämnar eller 

anmäler honom. 

• kvinnans rehabilitering kan hindras av att mannen inte tillåter henne att gå i behandling eller söka hjälp. 

• kvinnans behov av att dölja ett missbruk kan hindra henne från att söka hjälp för eller anmäla 

misshandeln.”
18

 

 

2.3 Dubbelt utsatt 

Trots denna ökade risk i att bli utsatt för våld som missbrukande kvinna så har de svårare än 

andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. Det framkommer att detta kan beror på att många 

anser att dessa kvinnor får skylla sig själv och ger uttryck för att våldet är en konsekvens av 

missbruket. Flertalet studier visar också på att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 

delar en skam kring detta och att de ofta drar sig från att söka hjälp av sociala myndigheter. 

Orsakerna till detta är ofta att de är rädda för att inte bli trodda på och en rädsla för att 

missbruket ska avslöjas och att kvinnan därmed ska bli sedd som en dålig förälder och bli av 

med sina barn. Många av kvinnorna upplever att polis, sjukvård och sociala myndigheter har 

osynliggjort problemet och stöd och hjälp har därmed uteblivit. Det framkommer också att det 

finns få möjligheter för kvinnor som missbrukar att få stöd och behandling och de 

understryker att det borde finnas hjälp och stöd kring våldet utan att kravet på att missbruket 

ska upphöra. Dagens samhälle fokuserar på missbruket och våldet ses som en effekt av 

missbruket vilket leder till att kvinnorna står utan hjälp.
19

  

Genom åren har detta problem uppdagats och det har blivit en större medveten gällande att 

kvinnor med missbruksproblem tillhör en grupp som ofta utsätts för våld. Trots denna vetskap 

                                                 
18

 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 151 
19 Socialstyrelsen (2011) Sid. 44; Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 10 
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finns det bara ett fåtal verksamheter som arbetar med båda problemen och som kan ge 

kvinnorna det stöd och den hjälp som de är i behov av.  

En av anledningarna till att dessa kvinnor är så utsatta beror på dåligt bemötande från 

socialtjänst, polis och sjukvård. Flera kvinnor har vittnat om detta och menar på att de har 

blivit utkörd från akutmottagningen på grund av att de varit påverkade och även blivit illa 

bemötta av polisen som vägrat ta upp en anmälan för att hon har varit otydlig och förvirrad. I 

många av fallen har även socialtjänsten lagt våldsutsattheten åt sidan och enbart fokuserat på 

missbruket.20 

 

En annan problematik kring samhällets ansvar ligger i att kvinnorna sällan har någonstans att 

ta vägen. Kvinnojourer anser sig ha bristfälliga resurser och inte den kompetens som krävs för 

att hantera kvinnors missbruk och tar därför inte emot dessa kvinnor. På behandlingshem är 

de istället inriktade på missbruket och de saknar istället kunskap kring våldsutsattheten.
21

 

Regeringen menar också att kvinnorna kan ha svårare att få hjälp i form av skyddat boende 

och att de i kontakten med myndigheter inte alltid bemöts med den respekt som alla 

brottsoffer ska ha rätt till. De anser snarare att orsaken till att kvinnorna inte har tillgång till 

något skyddat boende beror på att de flesta kvinnojourer inte tar emot kvinnor med 

missbruksproblem men också på grund av att en del kommuner är för små 

befolkningsmässigt, geografiskt eller resursmässigt
22

 

Det nationella rådet för kvinnofrid tar också upp att kvinnojourer inte tar emot missbrukande 

kvinnor och det ges istället kritik till samhället i form av kommuner och landsting som ofta 

lägger över ansvaret på kvinnojourerna vilket tycks vara är helt fel på grund av att 

kvinnojourer sällan tar emot kvinnor som är berusade eller påtända. De beskriver i resultatet 

av sin rapport att kvinnojourer i Sverige upplever det som svårt att ta emot en kvinna som har 

ett missbruk och majoriteten ansåg att de var svårt att erbjuda dessa kvinnor hjälp. I 

redovisningen framkommer att av 50 kvinnojourer som svarade på enkäten var det 43 stycken 

av dessa som inte tar emot kvinnor som de vet har ett missbruk.
23

  

 

En stor del av dessa kvinnor har varit utsatta för våld redan som barn. De har både varit 

utsatta själva men har också bevittnat våld deras mamma varit utsatt för och under största 

                                                 
20

 Holmberg C, Smirthwaite G & Nilsson A (2005) Sid. 29-30 
21

 Socialstyrelsen (2011) Sid. 44 
22

 Prop. 2006/07:38 sid 14-15 
23

 Nationellt Råd för Kvinnofrid (2003) Sid. 22-23 
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delen av livet har det varit en vardag. Det är heller inte ovanligt att de har växt upp med 

föräldrar som missbrukar och upplevelser av detta slag kan leda till traumatisering både på 

kort och på lång sikt.
24

 

 

3. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra kring val av metodologiska tillvägagångssätt. För 

att besvara forskningsfrågorna och syftet som studien avser har jag valt ut metodologiska 

tillvägagångssätt som kan fungera som ett bra verktyg för studien.  

 

3.1 Förförståelse 

Den förförståelse jag hade inför tolkningsprocessen anser jag är viktig att redogöra för att 

läsaren skall vara medveten om detta. 

Jag hade min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på ett behandlingshem som hade en 

inriktning på våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Därifrån fick jag med mig mycket 

kunskaper i ämnet från kvinnorna och från personalen. På behandlingshemmet fick jag ofta 

höra vilken brist på stöd och hjälp det fanns för dessa kvinnor och detta tyckte jag var viktigt 

att studera vidare. Behandlingshemmet låg inte i Kalmar och jag hade ingen annan kunskap 

om hur insatserna för dessa kvinnor såg ut i denna kommun.  

Jag är väl medveten om att min förförståelse kan komma att påverka tolkningar av materialet 

men å andra sidan så finns det forskare som menar att varje läsare och mottagare bearbetar en 

text med en viss förförståelse och utan denna är tolkning omöjligt. Detta handlar om 

individuella upplevelser, uppfattning av världen, utbildning, kunskaper med mera och att allt 

detta påverkar förståelsen av texten.
25

 Därmed tolkar vi alla olika och en text som jag tolkar 

på ett visst sätt kan någon annan tolka på ett helt annat sätt. Däremot har jag i största möjliga 

mån försökt att lägga mina egna erfarenheter åt sidan och helt och hållet fokuserat på 

respondenternas upplevelser kring ämnet utan att jag har lagt in mina egna värderingar och 

kunskaper i ämnet.   

 

 

                                                 
24
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3.2 Kvalitativ intervjumetod 

Jag har valt metod utifrån vad jag anser är bäst lämpat för att få en beskrivande helhet 

samtidigt som det finns möjlighet till en djupare förståelse kring forskningsområde. Med hjälp 

av respondenternas erfarenheter och upplevelser vill jag få en djupare förståelse för hur 

arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem ser ut och därför föll valet på en 

kvalitativ metod. Med den kvalitativa metoden finns möjligheten att med hjälp av intervjuer 

ställa följdfrågor och på så sätt gå in mer på djupet än vad som hade varit möjligt med en 

kvantitativ metod.
26

  

 

3.3 Semistrukturerad intervjumetod 

Studien bygger på fyra stycken semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av att ett antal förhand gjorda frågor används men samtidigt lämnas utrymme 

till följdfrågor och ett flexibelt intervjuande där möjlighet finns att ändra på ämnenas 

ordningsföljd. Svaren är öppna och fokus läggs på respondenten så denne får möjlighet att 

utveckla sina resonemang och synpunkter kring frågorna.
27

 I och med att min avsikt var att 

studera respondenternas uppfattningar så anser jag att semistrukturerade intervjuer är en bra 

metod för att samla in data. Jag ville få ut så mycket information som möjligt och samtidigt ha 

i åtanke att göra ett flexibelt arbete. Fokus har legat på respondenten och inte på mig utan jag 

fanns till för att ställa frågor och inte lägga in egna tankar och värderingar.  

Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal teman som under intervjun 

betades av, under temana fanns också ett antal förhandsgjorda frågor. Dessa frågor ligger som 

utgångspunkt för intervjun men i och med att jag har intervjuat personer från olika 

verksamheter så har vissa frågor helt plockats bort eller omformulerats i några av intervjuerna 

så att de skulle passa respondenten och dess verksamhet.  

 

2.3.1 Urvalsmetod 

I denna studie använder jag mig av respondenter som representerar olika verksamheter i 

Kalmar och som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem. 

                                                 
26

 Holme I  & Solvang B (1997)  Sid. 14 & 78; Denscombe M (2009) Sid.233 
27
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I den vetenskapliga urvalsprocessen har jag använt mig av olika former av icke-

sannolikhetsurval. Jag har bland annat använt ett subjektivt urval där enheterna inte väljs ut 

med hjälp av slumpen utan det finns ett varierat urval. Jag som forskare ser till att personerna 

som ska ingå i intervjun är från olika typer av verksamheter för att få ett varierat urval.
28

 Detta 

för att jag skulle få med en varierande grupp människor som kom ifrån olika verksamheter 

och möjlighet att jämföra och se om det eventuellt fanns olika uppfattningar beroende på vad 

de hade för yrkesbefattning eller vilken verksamhet de representerar.  

Jag har även använt mig av ett urval genom självsanktion som innebär att det inte är jag som 

forskare som avgör vem som ska vara med utan det är enheterna själva som avgör om de vill 

vara med i studien eller inte. Detta innebär att jag har varit i kontakt med någon på 

verksamheten där jag hade intresse att intervjua någon, oftast en chef eller föreståndare som 

sedan har frågat om någon i personalen vill ställa upp på en intervju.
29

  

Genom internet och kommunens webbsida har jag sökt mig till de olika verksamheterna. 

Valet av respondenter skulle vara betydande för min empiri därför tog jag kontakt med 

personer som kan ha värdefull data att tillföra både från sociala myndigheter och ideella 

organisationer. Samtliga personer som jag hade intresse av att intervjua fick information om 

studien via mail (se bilaga 2). Det rörde sig om elva stycken olika verksamheter som jag tog 

kontakt med och av dessa var det fyra stycken som visade sig vara intresserade. Av de som 

inte var intresserade fick jag till svar att de ansåg sig ha bristfällig kunskap om ämnet eller att 

de inte kom i kontakt med målgruppen speciellt ofta.  

 

3.3.2 Genomförande av intervjuerna 

När intervjupersonerna hade visat sig vara intresserade så bestämdes tidpunkt och plats för 

genomförandet. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. 

För att vara på den säkra sidan satte jag en tidsram på cirka en timme för att jag innan 

intervjun skulle hinna gå igenom de etiska aspekterna, syftet samt metoden som används i 

studien. Samtliga intervjuer spelades efter samtycke in genom röstmemon på mobiltelefonen 

för att ingen information skulle gå till spillo. Då jag ville ta med citat från intervjuerna och det 

är svårt att minnas allt som har sagts under en intervju så togs beslutet att intervjun skulle 

spelas in.
30

 

                                                 
28
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3.4 Presentation av respondenterna 

Alternativ till våld – (ATV) 

ATV är en relativt nystartad verksamhet i Kalmar som i september 2008 fick sitt första besök. 

Här arbetar de med våldsutsatta och de som är våldsutövare och även med barnen som har 

upplevt våld i hemmet. De som arbetar på ATV har olika yrkesbefattningar men största delen 

är utbildade socionomer. Terapierna sker i enskilda samtal och i gruppsamtal där det finns 

barngrupper, kvinnogrupper och mansgrupper. En hel familj kan komma för att få hjälp på 

ATV men då får alla sin egen behandling.  

 

Ekuddens behandlingsenhet – (Ekudden) 

Ekudden bedriver en kommunal öppenvårdsbehandling med sex platser för kvinnor över 18 år 

med missbruksproblematik. Utgångspunkten är att arbeta på ett miljöterapeutiskt sätt och 

behandlingen sker främst i grupp men det finns också möjlighet till enskilda samtal. 

 

Kvinnojouren Kalmar – (Kvinnojouren) 

Detta är en ideell verksamhet med cirka 20 stycken ideellt arbetande personer som har olika 

yrkesbefattningar och har även en anställd på heltid. Här erbjuds skyddade boenden för 

våldsutsatta kvinnor, dock inte kvinnor med missbruksproblematik. Kvinnojouren har även en 

systerförening Tekla som arbetar med unga tjejer som behöver stöd och rådgivning.  

 

Narkomanvårdsenheten – (NVE) 

NVE är en del av socialtjänsten som bedriver en öppenvårdsmottagning där kvinnor och män 

i alla åldrar kan komma för att få råd och stöd kring missbruk. De arbetar både med bistånd åt 

övrig socialtjänst men det går också att komma dit direkt utifrån. Det finns möjlighet till att 

vara helt anonym och det finns ingen registrering i något socialregister eller övrig 

dokumentation. 

 

Intervjupersonerna kommer inte att nämnas vid några namn, kön eller yrkesbefattning för att 

försvåra identifiering av personerna. Däremot kommer jag att gå in på vilken verksamhet 

respondenten tillhör vilket alla respondenter är medvetna om och har samtyckt till. 

Respondenterna har olika erfarenheter och inom verksamheter har de arbetat alltifrån fyra till 

19 år. En av dessa hade även erfarenhet av våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem från 

ett tidigare yrke. 
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3.5 Databearbetning och tolkning av data 

Alla intervjuer som spelats in har transkriberats och skrivits ut i textform. Detta på grund av 

att jag skulle få intervjuns helhet i textformat så att det skulle vara lättare att tolka resultatet. 

Valet att transkribera intervjuerna ordagrant anser jag har betydelse för resultatet och citaten i 

resultatet är vad som har sagts under intervjun. Däremot har vissa delar skrivits om med hjälp 

utav meningskoncentrering vilket innebär att intervjupersonens yttranden formuleras så att de 

förkortas eller skrivs om för att bygga meningar. Huvudinnebörden av det som har sagts 

pressas samman i några få ord. Syftet med detta är bland annat att göra om meningarna så att 

de fungerar bättre i skrift utan att uttalandena ändrar innebörd.
31

  

För att analysera intervjun har jag gått igenom följande fem steg som Kvale och Brinkmann 

går igenom: 

 

1. Första steget innebär att jag som forskare läser igenom hela intervjun som skrivits ut 

för att få ett helhetsintryck. 

2. Forskaren fastställer de naturliga meningsenheterna i texten som de uttrycks av 

respondenten.  

3. Utifrån de meningsfulla meningarna bildades olika teman som är återkommande under 

intervjun.  

4. Forskaren ställer frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att veta vad det är som ska besvaras.  

5. Det centrala i intervjun knyts samman.
32

 

I resultatet kommer jag att använda mig av citat direkt utifrån intervjuerna för att läsaren ska 

kunna göra sin egen tolkning av var som har sagts men också för att möjliggöra exakta 

uppfattningar som kan studeras vidare i analysen.  

 

3.6 Insamling av data 

I sökning av tidigare forskning har jag använt mig av Svenska databaser såsom SveMed+, 

artikelsök och Swepub. Jag har använt mig av sökord så som: våldsutsatt, kvinna, missbruk 

och beroende tillsammans med misshandel, alkohol, narkotika, sociala problem, våld i nära 
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32
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relationer och insatser. De artiklar som jag använt mig av har sedan forslat mig vidare till 

annan forskning genom referenser som också har varit till användning i uppsatsen. Genom 

mina respondenter och andra personer som är insatt på ämnesområdet så har jag fått mycket 

värdefulla tips om relevant forskning och övrig litteratur.  

När det kommer till internationella studier så har det varit svårt att hitta forskning som kan 

komma till användning. En del forskning har även valts bort för att de kommit från andra 

länder och världsdelar vilket skulle vara problematiskt för mig då jag endast fokuserar på 

Kalmar och Sverige.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Min avsikt har varit att följa de forskningsetiska principerna som är utgivna av 

Vetenskapsrådet där det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa huvudkrav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Intervjuerna har byggt på frivillighet och respondenterna har varit väl medvetna om att de när 

som helst och utan förklaring kunnat välja att hoppa av till dess att uppsatsen är publicerad. 

Respondenterna fick också information om att intervjuerna skulle spelades in om så tilläts då 

det kan komma att underlätta arbetet för mig som forskare. Det inspelade materialet kommer 

endast att finnas tillgängligt för mig och på begäran från handledare eller examinator kommer 

de också kunna ta del av det.  

 

Respondenterna är i största möjliga mån konfidentiella så att ingen information kan bindas till 

personen. Däremot så har jag efter tillåtelse från respondenterna fått möjligheten att beskriva 

vilken verksamhet personen representerar.
33

 

 

När det kommer till urvalsmetoden har jag varit väl medveten om att det kan vara 

problematiskt att få kontakt med respondenter med hjälp av deras chefer eller arbetskamrater 

på grund av att de kan känna det som tvång att ställa upp. För att undvika denna typ av tvång 

så har jag innan intervjuerna via telefon och mail varit i kontakt med varje respondent för att 

tydliggöra att det är en frivillig intervju. Jag har också fått känslan av att varje respondent 
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varit väldigt intresserade av ämnesområdet och att de med glädje valt att dela med sig av sina 

erfarenheter då de tycker att det är ett viktigt ämne som tas upp.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet utgör en viktig del i forskningen när det gäller bilden av kvaliteten i 

en undersökning.
34

  

Reliabiliteten handlar i stor utsträckning om en undersöknings pålitlighet och att en 

undersökning ska kunna upprepas och vara replikerbar det vill säga om andra forskare kan 

komma fram till samma resultat.
35

 Enligt min uppfattning skulle mina frågor som jag använt 

mig av kunnat användas av en annan forskare på samma respondenter och få liknande svar 

fast med största sannolikhet med andra formuleringar. Jag har även försökt att säkerställa 

reliabiliteten genom att ha en grundlig genomgång av materialet och dess relevans för 

undersökningen för att på så sätt undvika motsägningar och annat som kan påverka resultatet.  

Validitet handlar om giltighet till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Ett giltigt 

argument ska vara hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Validitet 

definieras också som att forskaren mäter det som är avsett att mäta.
36

 Under intervjuerna var 

jag noga med att ifrågasätta om jag var fundersam om det som sagts var det som de menade. 

Jag uttryckte ofta under intervjun ”så du menar alltså att…” och förklarade vad de just hade 

sagts. Just för att respondenternas argument skulle vara hållbara, försvarbara, vägande och 

övertygande. Jag har även varit noga med att under processens gång gå tillbaka och 

återkoppla med frågeställning för att inte ta med information som är irrelevant för denna 

studies syfte.  

 

3.9 Metoddiskussion 

Jag anser att det metodologiska tillvägagångssättet har varit till stor hjälp för min insamling 

av empiri. Innan insamlingen av data genomfördes så valde jag att noggrant bearbeta metoden 

för att ha en god grund att stå på. Detta har även underlättat arbetet i form av att jag visste vad 

det var jag skulle göra och hur det skulle göras.  
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Min tanke från början var att genomföra fem till sex stycken intervjuer vilket visade sig svårt 

med tanke på att det var fyra som slutligen var intresserade. Däremot tror jag inte att detta har 

påverkat resultatet då det visat sig att dessa fyra respondenter kommer från verksamheter i 

Kalmar kommun som på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblematik. De andra verksamheterna jag var i kontakt med tackade själva nej till 

en intervju då de inte ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskaper för att bidra till relevant 

information på grund utav att de sällan kom i kontakt med dessa kvinnor.   

 

4. Teoretiska perspektiv och begrepp  

Nedan kommer en presentation av de teoretiska perspektiven och begrepp som kommer att 

bearbetas vidare i analysen.  

 

4.1 Normaliseringsprocessen  

Eva Lundgren har en stor betydelse för synsätt som utvecklats inom kvinnojourrörelsen och 

hon har även beskrivit våldets normaliseringsprocess.
37

 Normaliseringsprocessen innebär att 

våldet inte sker vid en enstaka händelse utan är någonting i vardagen som också accepterats 

och försvaras. Våldet sker alltså inte okontrollerat på grund av raseriutbrott utan är någonting 

som är kontrollerat både i tid, plats och mängd. Lundgren beskriver också hur mannen isolerar 

och avskärmar kvinnan från omvärlden och därmed hindrar henne från kontakt med vänner. 

Mannen har all kontroll över kvinnans liv. Detta resulterar i att de goda stunderna som inte 

innebär misshandel eller annan plågsam maktutövning blir mycket starkare. De goda 

stunderna bekräftar mannens godhet vilket gör att misshandeln normaliseras. Mannen växlar 

även mellan att utföra våld och ilska till att vara kärleksfull och omhändertagande. Kvinnan 

utvecklar därmed ett känslomässigt beroende till mannen och våldet uppfattas som en 

kärlekshandling och har därmed helt normaliserats. Kvinnan lär sig leva med att anpassa sig 

vilket ofta är en strategi för att våldet ska upphöra men efterhand blir det istället en strategi för 

att överleva. Våldet internaliseras och gradvis börjar hon att se sig själv genom mannens 

                                                 
37

 Viltigt att nämna är att Lundgren har blivit kritiserat och omdebatterad då forskare har ansett att vissa av 
hennes forskningar bygger på okunskap. Jag väljer däremot att använda mig utav normaliseringsprocessen då 
andra forskare har beskrivit liknande orsaker gällande förklaringen av våldet som har visat sig vara trovärdig. 
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ögon, orsaker till våldet ligger ofta på henne. Kvinnan förvandlas från aktör till offer 

samtidigt som hennes självkänsla minskar.
38

 

 

4.2 Stämplingsteorin 

Ted Goldbergs beskriver stämpling som en avvikelse som i grunden är en social företeelse i 

relationen mellan en individ och övriga i en grupp. Avvikelsen kan utgöras av en psykisk eller 

fysisk egenskap vilket utgör ett hinder för en normal social karriär. Stämplingsteorin 

innefattar att det på ett lämpligt sätt tillämpas ett symboliskt interaktionistiskt tänkande på 

avvikande beteenden.
39

  

Stämpling är en process som sker i en lång rad negativa reaktioner och summan av detta leder 

till att individen omdefinierar sin självbild till något mer negativ än den tidigare varit. Denna 

process är något som sker under en längre tid och specifika dramatiska händelser i en individs 

liv utgör därför inte en tillräcklig förklaring. Istället kan det vara både stora och små händelser 

och reaktioner under hela livstiden som utgör avvikelser.
40

 Hur en människa beter sig är alltså 

ingenting som uppkommer över en natt utan det är någonting som utvecklas under hela 

dennes livstid. Som stämplingsteoretiker försöks därför dessa olika steg följas i individens liv 

som leder individen bort från samhället och mot avvikelse men också de som håller henne 

kvar i avvikelsen. En avvikelse är inte en inneboende egenskap i beteendet utan en interaktion 

mellan personen som handlar och de som ger respons på handlandet.
41

  

 

4.3 Verklighetsbild – strategi – utopi 

Ett analysinstrument jag kommer att använda mig av är inspirerat utifrån Marie Demkers 

avhandling där hon använt sig av en gaullistisk partiideologi. Demker beskriver den 

gaullistiska partiideologin och hur den kartläggs genom att ställa tre frågor till materialet: hur 

är det, hur det bör vara och hur ska man göra för att det ska bli så. Nedan kommer jag att ge 

en tydligare presentation om dessa tre frågor som omfattar verklighetsbild (hur det är), 

strategi (hur ska målet nås) och utopi (hur det bör vara):
 42
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Verklighetsbild: Hur verkligheten är beskaffad. Här ingår både det beskrivande och 

värderande uttalet vilket innebär att det innehåller uppfattningar om den rådande situationen 

för människan och samhället men den innefattar även människans och omvärldens egenskaper 

i en generell bemärkelse. I analysen kommer verklighetsbilden vara indelad i både människan 

och i samhället.  

 

Strategi: Motsvarar vad det är som bör göras för att uppnå utopi, det vill säga idealsamhället. 

Kan handla om vilka förändringar som bör tillhandahållas. Stategin använder sig av 

uttalanden om den aktuella naturen men också om en mer generell natur. I analysen kommer 

strategin innebära behovet av insatser men också vilken uppfattning respondenterna har kring 

behovet av förebyggande arbete.  

 

Utopi (idealet): Detta syftar på det yttersta målet både i aktuell och i generell natur när det 

kommer till människa och samhälle. Målen som det handlar om beskrivs vanligen i ganska så 

vaga termer vilket resulterar i att detta är mindre tydligt än de andra två. I analysen kommer 

detta att kopplas till vad det är som respondenterna vill uppnå med hjälp av insatser och det 

förebyggande arbetet.
43

  

 

Även om mitt arbete inte är tänkt som en partiideologi så har jag inspirerats av den och anser 

att modellen genom min egen tolkning kan ha ett syfte i arbetet och fungera som en hjälpande 

hand för att strukturera upp de olika uppfattningarna som respondenterna har.  

 

Vidare kan dessa tre kategorier som innefattar verklighetsbild, strategi och utopi studeras 

utifrån tre olika domäner vilka är människa, samhälle och omvärld. I och med att denna 

uppsats syfte är att studera insatser och behov av insatser i Kalmar kommer jag däremot 

endast använda mig av domänerna människa och samhälle. När det har studerats fram en form 

av en logisk kedja utifrån verklighetsbild, strategi och utopi så finns även möjlighet att avända 

ett innehåll genom de olika domänerna människa och samhället. Nedan kommer jag ge en 

tydligare bild på hur definitionen av människa och samhälle är konstruerade. 

 

Människa: Avser uppfattningar om människan, om hur hon är och hur hon har det i den 

aktuella situationen och vad verksamheten anser är det önskvärda för att hon ska ha 
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välbefinnande och trygghet. Med människan så ingår alltså uppfattningar om hur den rådande 

situationen ser ut, hur den önskvärda situationen ser ut och hur synen på dessa kvinnor ser ut. 

 

Samhälle: Avser uppfattningar om samhället och hur samhället är beskaffat, hur det bör se ut 

och vilka medel som ska användas för att uppnå målet. Tanken är att undersöka hur 

verksamheternas syn på samhällsstrukturen ser ut när det kommer till insatser och vad det är 

som ska göras för att uppnå bättre stöd och hjälpinsatser för våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem.
44

 

 

 

5. Empirisk redovisning och analys 

Nedan kommer resultatet från intervjuerna att redovisas och vidare kommer även dessa att 

analyseras och problematiseras utifrån de teoretiska perspektiven samt den tidigare 

forskningen. Resultatet är systematiskt indelat i olika teman som kommer att besvara syftet 

och frågeställningarna. Dessa teman kommer att vara indelade utifrån verklighetsbild, strategi 

och utopi men också under domänerna människa och samhälle. 

 

5.1 Uppfattningar om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 

I följande avsnitt kommer en redovisning på resultatet utifrån respondenternas uppfattningar 

om hur verkligheten ser ut idag för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

 

Verklighetsbild - Människa 

Samtliga respondenter är inne på det vi konstaterade genom den tidigare forskningen att 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en vanlig grupp. Flera går också in på att 

kvinnorna är dubbelt utsatta men att de trots det har svårt att få hjälp med båda 

problemområdena. Detta diskuteras även i det nationella rådet för kvinnofrid där de menar att 

kvinnorna ofta står utan hjälp på grund utav samhällets syn på att man ska se till missbruket 

och inte våldsutsattheten.
45

  

Respondenten från Kvinnojouren beskriver liknande resonemang och menar att dessa kvinnor 

blir utestängda från samhället då de inte blir sedda för sina problem. Personen anser också att 
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det ställs för stora krav på dessa kvinnor då de måste hålla sig nyktra och drogfria en tid innan 

de får komma in i behandling vilket många gånger kan vara svårt. Under tiden hon ska vara 

nykter så kan det finnas svårigheter att få ett boende vilket gör att hon många gånger måste 

stanna kvar hos mannen som eventuellt också missbrukar men som även utövar våld.  

 

Det är en grupp av kvinnor som faller mellan stolarna på alla myndigheter när dom söker hjälp. Det här är 

ju någonting man försöker belysa och man har ju haft kurser och man pekar på det här. Men ändå så 

kommer man ju inte tycker jag till någon bra lösning utan dom faller mellan stolarna. (Kvinnojouren) 

 

Respondenten från ATV anser att denna typ av kvinnor med dubbla problemområden är 

vanligare än många tror och att kvinnor med missbruksproblem ofta blir utsatta för olika typer 

av våld. Det finns även en uppfattning av att dessa kvinnor sällan söker hjälp för 

våldsutsattheten och att det därmed finns lite av just denna kategori på ATV även om de tror 

att flera av kvinnorna kan dölja problemet och välja att inte prata om missbruket. 

 

Jag tror att i stort sätt varenda kvinna som är i ett missbruk är utsatt för våld. Till 99 procent så finns det 

våld i relationerna eller i miljön över huvud taget men dom söker inte hjälp för våldsutsattheten utan dom 

söker hjälp för allt annat om man säger så. /…/ vi pratar ju inte enbart om det fysiska våldet utan vi pratar 

ju om det ekonomiska våldet och om ja det psykiska och det sexuella och det förekommer ju väldigt 

mycket av det våldet när det gäller missbruk. Jag tror inte det finns många relationer där det finns en 

svårare missbruksproblematik där det inte förekommer våld faktiskt.  (ATV) 

 

På Ekudden är de också inne på att det är väldigt vanligt att det förekommer att en kvinna 

med missbruksproblem även blir våldsutsatt. Men respondenten menar också att det inte bara 

förekommer våld i relationer med män utan att många av dessa varit våldsutsatta redan som 

barn.  

 

 Tyvärr så är det ju så, jag läste faktisk en undersökning nu att ungefär 90 procent av alla missbrukande 

kvinnor eller som har varit beroende har ju någon gång varit utsatt för våld och om jag tittar på min 

erfarenhet så skulle jag väl säga att det är så. /…/ Givetvis så tycker jag att det är tragiskt på många sätt. 

Dom här kvinnorna har ju en lång historia av våld, det kanske inte bara är tänker jag i den här relationen 

med en pojkvän eller man utan det kan ju vara enda sedan barndomen. Den här kvinnans föräldrar kanske 

också var missbrukare och alltså man blev utsatt för våld ganska tidigt i livet, det är ju inte ovanligt tänker 

jag. (Ekudden) 
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Enligt Socialstyrelsen så är det en stor del av dessa kvinnor som har varit med om en trasslig 

uppväxt där även föräldrar har levt i missbruk. Det finns forskning som visar på att de i tidig 

ålder varit omhändertagna av enligt LVU (lagen om vård av unga). Har kvinnan växt upp med 

våld och missbruk så ses det ofta som en del av vardagen vilket tar oss till 

normaliseringsprocessen.
46

 För dessa kvinnor är och har det varit en normal del av livet och 

vardagen vilket gör att de ofta tar efter sina föräldrars missbruk. Om de också har levt med 

våld eller sett sin mamma blivit våldsutsatt så är det heller inte ovanligt att det blir en fortsatt 

del av vardagen i framtiden. 

 

Respondenten från NVE diskuterar den dubbelt traumatiseringen och svårigheter i att söka 

hjälp. De menar att detta handlar om att det är på grund av mekanismerna som våldet medför 

och att leva med detta samtidigt som det finns ett missbruk som medför ännu mer svårighet i 

att söka hjälp bland annat på grund av skuld och skam. Respondenten är också inne på samma 

sak som flera av de andra respondenterna att det är väldigt vanligt att det förekommer våld i 

relationer där det finns ett missbruk med i bilden. Respondenten menar på att missbruk i sig är 

väldigt destruktivt och att det öppnar upp för våldet. 

 

Alltså min erfarenhet är ju den att det väldigt ofta förekommer våld i miljöer där det finns missbruk och i 

relationer där det finns missbruk. Det är väldigt vanligt att dom kvinnor som kommer hit och som har ett 

missbruk också har varit eller är utsatta för våld. /…/ Ja jag tänker att dom kvinnorna är ju utsatta för ett 

dubbelt trauma på nått sätt för att våldsproblematiken i sig är ju jättesvår. /…/ Det finns svårigheter i att 

söka hjälp och den här känslan av att det är mitt fel och skuld och skam det blir ju ännu värre när man 

dessutom har ett missbruk och kanske en ännu mera av det här med skam och skuld, så tänker jag. (NVE) 

 

NVE tror att anledningen till att kvinnan ofta inte söker hjälp är för att hon har ett missbruk 

och känner en stor skuld och skam kring detta. Respondenten tror också att detta leder till att 

det är svårare att ta sig ut missbruket då drogen används för att fly undan många delar som 

våldsutsattheten kan medföra.  

 

Det blir också en svårighet i det här att kanske söka hjälp för det här med att man är utsatt för våld om 

man inte är drogfri. Alltså man ser ner på sig själv och det blir också ett sätt att sjunka djupare in i 

missbruket. För missbruket fyller ju många funktioner och det är ju också ett sätt att fly undan problem 

och komma undan känslor och ångest. Så dom kvinnorna har verkligen en dubbel problematik. /…/ Det 
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finns ju en ton av det här att folk får skylla sig själv så att säga och den tror jag verkligen finns i hög grad 

när det gäller missbrukande kvinnor, tyvärr. (NVE) 

 

Flera av respondenterna tar upp att största delen av kvinnorna som missbrukar även blir 

utsatta för våld vilket delvis kopplas till normaliseringsprocessen. Det blir en självklarhet att 

en kvinna som missbrukar ska vara utsatt för våld och det är ingenting som är ovanligt. Detta 

kan vara en del av svaret på att dessa kvinnor många gånger väljer att inte söka hjälp. Det 

finns bland annat enligt Holmberg, Smirthwaite & Nilsson en rädsla att de inte ska bli trodda 

på eller att de ska möta någon med förutfattade meningar och dåligt bemötande då många ser 

det som normalt att den missbrukande kvinnan blir utsatt för våld. Därmed ses det inte som ett 

lika stort problem som det hade varit om kvinnan inte varit missbrukare.
47

 

 

5.2 Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik  

I detta avsnitt kommer en redovisning om hur insatserna ser ut i dagsläget. Då detta handlar 

både om hur insatserna ser ut i samhället och hur insatserna vänder sig till kvinnan bearbetas 

både samhälle och människa i denna del. 

 

Verklighetsbild - Samhälle/Människa 

Under intervjuerna så har det framkommit att det inte finns någon separat behandling för 

kvinnor som har missbruksproblem och är våldsutsatta utan det finns istället olika 

verksamheter som de får söka hjälp hos för att bearbeta både missbruk och våldsutsatthet. 

Flera av respondenterna antyder att de har en bra samverkan mellan verksamheterna och de 

kvinnor som är våldsutsatta och missbrukare oftast går i behandling hos flera av de nämnda 

verksamheterna.  

Respondenten från kvinnojouren tycker däremot att det finns ett stort problem när det 

kommer till bemötandet som dessa kvinnor upplever samt att de insatser som finns oftast inte 

räcker till.  

 

Jag tror dom här kvinnorna faller emellan, dom faller emellan. Men man hoppas ju att det är bättre 

bemötandet när dom kommer och säger att dom blivit misshandlad av sin sambo, ja men vad kunde du 

vänta dig annars, han är ju alkoholist. /…/ det är kvinnor som har sagt att polisen har sagt så jamen vad 

räknade du med han är ju missbrukare. Det är ju ett riktigt slag i mellangärdet.(Kvinnojouren) 
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Även Socialstyrelsen och Holmberg, Smirthwaite och Nilsson har diskuterat att kvinnorna 

ofta råkar ut för ett dåligt bemötande från olika yrkesverksamma dåkvinnorna själva har 

bevittnat detta.
48

 Denna typ av resonemang att kvinnan inte ses som tillräckligt värd att få 

insatser på grund av att hon bör förstå att våld kommer att inträffa för att hon lever ihop med 

en man som är alkoholist kan kopplas samman med både stämplingsteorin och 

normaliseringsprocessen. Många ser det som en normal process (normaliseringsprocessen) 

och någonting kvinnan får vänta sig. Respondenten uttrycker att det för kvinnan blir ett slag i 

mellangärdet vilket tyder på en negativ reaktion och kvinnan är därmed också ett steg längre i 

stämplingens process.  

 

Respondenten pratar också om brister i att få vård för sitt missbruk och menar att det är för 

omständigt att få hjälp då de oftast måste vara rena från drogen innan de får komma in i 

behandling. I och med att kvinnojouren inte tar emot kvinnor som är påverkade så tycker 

respondenten att samhället ska stå för insatserna men antyder att de inte alltid gör det. 

 

[…] om hon inte kan hålla sig ren då är jag tvungen att avvisa henne och där tycker jag ju då att 

samhället, ja hon hamnar mellan stolarna. Och man säger ju då att jovisst vi ska givetvis ordna för henne 

också men då kanske det blir på vandrarhem eller någonting och det hon kanske behöver är att omedelbart 

få komma till ett behandlingshem å de verkar ju inte funka längre att man får det utan man ska ju hålla sig 

ren och man ska gå där och där. /.../ alltså du har inget stöd alls då och så ska du hålla dig ren i 3 veckor 

till innan du får komma till det där behandlingshemmet. Jag tycker det är jätte konstigt. (Kvinnojouren) 

 

Anledningen till att Kvinnojouren inte tar emot kvinnor med missbruksproblem beror på att 

det är fler som bor tillsammans på det skyddade boendet och att det även kan bo barn där. 

Därför ses detta som problematiskt då barnen redan har fått stå ut med mycket alkohol och 

droger och tycker att det är viktigt att de får känna sig trygga. Respondenten pekar även på att 

det finns kvinnor med missbruksproblem som har kommit dit för att få hjälp i form av skyddat 

boende och som har klarat av att vara nyktra under tiden men att de faller tillbaka in i 

missbruket när de kommer ut i samhället igen.  

 

Dom får över huvud taget inte dricka alkohol eller någonting sådant i vårt boende utan många av dom här 

barnen har sett alldeles för mycket sånt. /…/ Sen förstår ju vi också att det kanske är ren tur att dessa 
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kvinnor har klarat det. Visst jag har också haft dom som kört igång och vi har fått avvisat dom och de har 

fått den informationen från start. (Kvinnojouren) 

 

Respondenten är ändå förstående över att det inte är ovanligt att det finns missbruk hos 

kvinnor som har blivit utsatta för våld då det enligt respondenten är vanligt att männen de har 

levt med missbrukar och även att det blir lättare att ta emot slag och annan typ av misshandel.  

 

Det finns ju dom kvinnor som kanske dricker på grund av att han dricker. /…/ Och många kvinnor säger 

ja men det gör ju mindre ont om man är full, eller påverkad av något. Så att det är klart, har man den 

problematiken då kanske det då är lättare när man kommer till oss att hålla sig ren.(Kvinnojouren) 

 

Respondenten pratar om att många kvinnor kan använda alkohol eller droger för att döva 

smärtan. Detta tar bland annat Eliasson upp där hon menar att det inte är helt ovanligt att 

missbruket är en följd av trauman och kriser som till exempel olika former av misshandel. 

Anledningen till detta är för att kvinnorna på något sätt vill döva ångest och smärta som 

våldet har orsakat.
49

 

 

ATV vänder sig också till de våldsutsatta kvinnorna och kan erbjuda terapi i form av samtal 

och gruppbehandling. Respondenten förklarar hur de arbetar till en början när en kvinna 

kommer in i behandling och menar på att olika individer kan behöva olika typer av insatser 

som passar just dem.  

 

Först så gör man ju en kartläggning om problemet, hur det ser ut och vad det är hon vill ha hjälp med. 

Ibland kanske det är att man bara vill ha lite råd och stöd, att man kanske vill förstå varför man har blivit 

våldsutsatt, att vad det gör med en, vilka mekanismer som våldet gör. Ja det är väl det som man gör, och 

sen så efter det ser jag ju om dom vill gå i en lång samtalsbehandling eller vill dom bara som sagt vill ha 

råd och stöd så får dom ju välja det själva. Men en noggrannare kartläggning och 3-4 samtal först för att 

liksom se hur livet har sett ut och vad det är som gör att dom är där dom är idag.(ATV)  

 

På ATV får kvinnorna inte behandling för missbruket utan stöd och samtal för 

våldsutsattheten. De ser inget problem i att en kvinna skulle ha ett missbruk men däremot så 

ska kvinnan vid de tillfällen hon är där vara nykter eller ren i och med att de annars kan ha 

svårt att ta till sig behandlingen. Skulle kvinnan ha ett missbruk så försöker de motivera 

kvinnan till att gå i behandling för missbruket och det finns ett bra samarbete med andra 
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verksamheter som erbjuder detta. Det fungerar även så från andra hållet att kvinnor som går i 

missbruksbehandling kommer till ATV för behandling för våldutsattheten.  

 

Men vi har oftast eller vi kan ha väldigt nära samarbete med NVE, dom tar ju kontakt med oss ibland att 

dom har klienter som skulle behöva hjälp här och då träffas vi ju tillsammans och sen så brukar klienten 

vara ganska så öppen att du får ringa och prata med någon på NVE. Så vi kan ha kontakt med varandra 

också för att se att deras nykterhet eller drogfrihet fungerar. (ATV) 

 

Förutom hjälpinsatser i form av enskilda samtal så finns det på ATV något som de kallar för 

kvinnogrupper. Kvinnogruppen är en terapi som sker i grupp där de delar med sig av sina 

upplevelser och kan få hjälp av andra som har varit i samma situation. Detta ses som en 

mycket värdefull del i behandlingarna och de önskar att fler kvinnor skulle våga prova denna 

typ av behandling.  

 

[…] när man väl kommer in i grupp så är det ju fantastiskt å se hur mycket dom ger varandra, och vi är ju 

bara där som statister känns det många gånger. För dom har ju så mycket erfarenheter själva som dom kan 

dela med varandra och dom kan ju förstå varandra på ett helt annat sätt än vad vi kan som inte har varit i 

det, så det här med gruppverksamhet är suveränt. /…/ Bara det här att träffa andra och ja det fanns någon 

mer än mig. Jag är inte ensam. För det tror man ju inte. (ATV) 

 

Som respondenten på ATV var inne på så har dem ett mycket nära samarbete med NVE. Där 

bedrivs en öppenvårdsbehandling för missbruket. Det är ändå väldigt vanligt att de kvinnor 

som ansluter sig dit även är eller har varit våldsutsatta och de blir oftast rekommenderade att 

ta kontakt med ATV för ytterligare samtalsbehandling för just våldsutsattheten. NVE tycker 

precis som ATV att samarbetet mellan de olika verksamheterna fungerar väldigt bra och att de 

kompletterar varandra på ett bra sätt för att kvinnan ska få de stöd och hjälp som hon är i 

behov av.  

 

Det är ju en styrka att vi har ATV om man tänker att den här kvinnan behöver liksom mer än vad jag kan 

bidra med så finns ju dom. Det är jätte skönt. (NVE) 

 

Enligt respondentens uppfattning så är det mer vanligt idag att de frågar om våldsutsattheten 

än tidigare och beskriver att detta beror på att det är mer öppet och det finns en större 

medvetenhet idag.  
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Vi frågar mera. Vi forskar mera i det här med har du varit utsatt för våld och hur har det sett ut. För att 

frågan är ju mycket mera uppe på ytan nu, det diskuteras mer kring våldsutsatta kvinnor och vi är mer 

öppna för den problematiken och det tror jag gäller alla inom socialtjänsten. Man vet mer om 

mekanismerna, man vet mera om att det är ganska vanligt och vi missar inte så mycket att fråga om det nu 

jämfört med tidigare. (NVE) 

 

På Ekudden bedrivs också behandling för missbrukare. Till skillnad från NVE är det en 

öppenvårdsbehandling som endast vänder sig till kvinnor.  

De arbetar mycket med samtal över huvud taget och ser till varje individs behov.  

 

Det är ju en gruppbehandlig med fokus ändå på individen kan man ju säga. Här är vi ju hela tiden i en 

grupp men det viktigaste är ju ändå individen. Vi har ju man säger, det viktigaste är ju samtalen, både i 

grupp och individuellt. (Ekudden) 

 

Ekuddens fokus är att bedriva en behandling för kvinnor med missbruksproblem. Någonting 

de är medvetna om är att största delen av dessa kvinnor även har varit utsatta för någon typ av 

våld. I och med detta så läggs mycket fokus på att prata om våldsutsattheten och destruktiva 

relationer men också på att stärka självkänslan som oftast är mycket låg när de kommer i 

behandling.  

 

Ja fokus lägger vi mycket på känslor, relationer över huvud taget. Vi har ju den uppfattningen att det är 

där många gånger som problemen uppstår. Alltså vad tycker och tänker man om sig själv, vad har man för 

relationer till andra. Alltså det kan ju vara pojkvänner, nära nätverk, föräldrar, släkt. Men hur har det sett 

ut och när man börjar peta i det där så kan man ju se att det är ju inte alltid så sunt faktiskt. /…/ Sen så 

kan man ju titta på destruktiva relationer som man faktiskt har haft och där kommer ju ofta pojkvänner 

eller män in, när vi pratar om våld och misshandel så. Dom här kvinnorna är ju väldigt utsatta, jag kan 

säga att merparten har ju nån gång eller många gånger blivit misshandlade. Tyvärr så är det så. Så det 

tittar vi ju en hel del på. (Ekudden) 

 

Många av respondenterna pratar om våld i relationen till män och pojkvänner men 

respondenten från Ekudden går även in på att dessa kvinnor har upplevt våld och destruktiva 

relationer redan i barndomen. Utifrån Ekudden så finns också uppfattningen av att kvinnan 

ofta kommer in i behandling med en dålig självkänsla. Stämplingsteorin innebär att en individ 

ingår i en process med en rad negativa reaktioner som gör att hon får lägre självbild och 

självkänsla. Denna typ av stämpling kan ha uppkommit från relationer med män som kantats 

av våld och en känsla av ständigt misslyckande men också från som respondenten säger att 
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det uppdagats av destruktiva relationer med andra nära nätverk som föräldrar eller släkt.  

För att komma över denna typ av dåligt självkänsla och känslan av att inte vara värd 

någonting använder de sig på Ekudden av att prata om problemen och se till de osunda 

relationerna för att bygga upp kvinnans identitet, självkänsla och självbild. 

 

Respondenten ställer sig även positiv till de insatser som finns att tillgå övrigt i Kalmar och 

tror att de ligger i framkant när det kommer till insatserna för våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem. De menar också att det finns många olika typer av insatser som har 

tillkommit den senaste tiden och som faktiskt gynnar denna målgrupp i form av goda 

möjligheter till att få den hjälp och stöd som de är i behov av.  

 

Utan å ha fullständig kunskap om andra kommuner eller så, så tror jag ju Kalmar ligger faktiskt i 

framkant. Jag tänker vi har ju ett helt batteri av insatser egentligen. Jag tänker det här som vi har nu haft i 

ett år, Esmeralda, ett kvinnoboende. Här har du på Ekudden en behandling. Du har ju alkohol och 

drogterapeuterna, alkpool, NVE. Så du har ju ett helt batteri egentligen med insatser och det har vi ju inte 

haft innan för backar vi några år fanns ju ingen kvinnobehandling som vi faktiskt har nu och jag vet att 

det är inte många kommuner i Sverige faktiskt som har det. (Ekudden) 

 

 

5.3 Behov av insatser  

Då många av respondenterna mestadels har pratat om hur de vill att insatserna ska se ut i 

framtiden men också kommit in på hur de ska göra för att nå det målet så kommer jag att 

bearbeta både strategi och utopi under samma del.  

 

Strategi/utopi - Samhälle 

Gällande behovet av insatser har respondenterna lite skilda åsikter vilket förmodligen inte är 

någonting underligt då de utifrån sig själva fick resonera kring vilka insatser som skulle kunna 

göra det bättre för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Flera av respondenterna anser 

att de insatser som finns att tillgå är goda men att det kan förbättras ännu mer.  

 

Respondenten från kvinnojouren kommer tillbaka till att det är för omständigt för en kvinna i 

missbruk att få behandlig snabbt och att det ställs för höga krav. Därmed anses att det borde 

vara lättare för en kvinna med missbruksproblem att få komma i behandling så fort som 

möjligt. 
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Ja som jag sa, alltså dom här behandlingshemmen dom borde kunna ha någon flygel där dom fick komma 

och tända av eller bli rena eller vad det än heter de där veckorna innan dom får gå in i behandlingen. Jag 

tycker att det är ett omänskligt krav att ställa på en missbrukare, en vecka på sjukhus och sen 2-3 veckor 

ute håll dig ren nu. (Kvinnojouren) 

 

Respondenten menar också att de på behandlingshemmen bör ha kompetens när det kommer 

till våldsutsatthet då det är vanligt att en missbrukande kvinna blir utsatt för våld. Detta för att 

inte kvinnorna ska behöva gå på så många olika ställen utan vara på ett behandlingshem som 

vänder sig till båda delarna. 

 

[…] Men behandlingshemmen, varför finns det inte någon med specialkompetens där för? /…/ Det finns 

ju forskning som visar att kvinnor med missbruksproblem ofta har varit utsatta för våld och därför borde 

man kanske tänka om där och skaffa sig kompetens inom behandlingshemmen. (Kvinnojouren) 

 

Socialtjänstens diskuterar även de den bristande kompetensen hos vissa yrkesgrupper. Bland 

annat tar de upp det att behandlingshem ofta saknar kunskaper om våldsutsatthet då de i första 

hand driver behandling för missbruket. De tar också upp att även kvinnojourer saknar 

kompetens när det gäller framförallt missbruket och att det bidrar till att kvinnor med 

missbruksproblem blir nekade hjälp av kvinnojourer.
50

 

 

Respondenten på ATV har liknande synpunkter som kvinnojouren när det gäller kraven som 

ställas på dessa kvinnor för att de ska få tillgång till ett boende.  

 

Ja det vi pratade om att hitta ett boende alltså hjälpa dom med boende för väldigt många av dom här har 

ju inte ens någonstans att bo och socialtjänsten ställer ju otroliga krav på dem för att de ska få hjälp med 

lägenheter och de kraven är i stort sätt omöjliga på den här kategorin av kvinnor tänker jag. För dels så 

ska de vara nyktra och drogfria under en väldigt lång period men vart ska dom bo under tiden?(ATV) 

 

På Ekudden finns en tanke om att kvinnor som kommer ut ifrån en behandling ska ha fortsatt 

stöd. Respondenten pratar bland annat om att de kan vara i behov av skyddade boenden även 

efter behandling.  
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[…] jag tänker alla kvinnor kommer ju inte ut härifrån eller ifrån en behandling och fungerar optimalt på 

alla sätt utan det kan ju va så att man behöver fortsatt stöd tänker jag i olika former. Boendesituationen 

kan ju vara väldigt svår på många sätt och att man faktiskt inte kan freda sin egen bostad eller sig själv 

utan att man skulle nog behöva ha ett fortsatt kanske skyddat boende för en ganska lång tid framöver. 

Nått som man har inom omsorgen eller som man säger fyrklöver eller någonting sånt som man har som 

bostad och det kanske finns personal dygnet runt. (Ekudden) 

 

Respondenten pratar också om att en slags utslussning av dessa kvinnor skulle vara behövligt. 

Men också ett behandlingshem som inte bygger på öppenvård utan snarare ett HVB hem för 

dessa kvinnor innan de börjar gå i öppenvårdsbehandlingen.  

 

Ja kanske någon träningslägenhet, att man skulle kunna slussa ut mer successivt på något sätt. Det kan jag 

också tänka mig att vi skulle behöva lite mer sådana saker. Och kanske en, som vi har pratat om att ibland 

så kan det vara svårt när man har lämnat ett missbruk. Alltså första tiden kanske man skulle behöva lyftas 

ur sitt sammanhang. Komma till ett behandlingshem, göra den här grunden man talar om, till exempel 12 

steget. Att man under några veckor faktiskt är någon annanstans. Från väldigt intensiv behandling, 

kommer tillbaka hit där man har öppenvårdsbehandling, det skulle inte vara så dumt. Och sen kanske 

någon successiv utslussning. Det optimala egentligen. (Ekudden) 

 

Respondenten från NVE beskriver att de insatser som finns är bra men tycker att det bör 

finnas någon typ av beredskap för de yrkesverksamma och att alla är medvetna om vad de ska 

sätta in för insatser för kvinnan.  

 

Jag tänker såhär att det finns en del insatser och jag vet inte om det finns behov av mer specialiserade 

insatser men det måste finnas en beredskap hos alla som möter dom här kvinnorna att se den här 

problematiken. /…/ Man måste se till helheten tänker jag. Och om jag ska prata om socialtjänsten så tror 

jag det är viktigt att alla våra verksamheter har ögonen öppna för det här och kan hjälpa på något sätt och 

att man kan slussa vidare också till det som finns som specialiserat. (NVE) 

 

 

5.4 Förebyggande arbete 

I denna del behandlas respondenternas uppfattningar om hur det förebyggande arbetet ser ut i 

dagsläget. 
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Verklighetsbild – Människa 

Jag frågade samtliga respondenter om de arbetar förebyggande på något sätt eller om de har 

någon tanke om hur det skulle kunna arbetas förebyggande. Att förebygga våldsutsatthet och 

missbruk hos kvinnor uppfattades som svårt men respondenterna hade ändå tankar kring hur 

detta skulle kunna uppnås. Flera av respondenterna pratade också om hur de arbetar för att 

inte problemet ska bli större eller att kvinnan ska råka ut för mer våld. 

 

Respondenten på Ekuddens behandlingsenhet pratade om hur de arbetar med att prata om 

problemet och framförallt försöka få dessa kvinnor att förstå att de är värd någonting annat än 

de liv de har levt eller lever idag.  

 

[…] Att man belyser problemet, man tänker på hur man kan göra annorlunda. Att stärka självkänslan och 

självförtroendet handlar det ju mycket om tror jag. Alltså självkänslan, att man är värd något egentligen 

och på så sätt arbetar vi ju faktisk förebyggande. Att jag har varit utsatt för det här men jag vill inte vara 

med om det igen. Alltså, plantera den tanken tror jag. Att man är värd någonting annat. Det är väl de det 

handlar om. (Ekudden) 

 

På kvinnojouren arbetar de förebyggande genom att gå ut till skolor och föreläser om våldet. 

De har också en systerförening, Tekla som är en tjejjour som bland annat är ute i skolor för att 

föreläsa men också erbjuder samtal för unga tjejer.  

 

Sen har ju vi ju en tjejjour Tekla som ska syssla mer då med gymnasiet och den åldersgruppen, kanske 

lite i högstadiet. Så att dom här tjejerna sätter gränser mot killarna och så att dom aldrig ska behöva söka 

vår hjälp då så att säga. Det är tanken. (Kvinnojouren) 

 

Även på NVE arbetar de förebyggande genom att föreläsa i bland annat skolorna. Men de 

anordnar också informationsmöten för lärare och föräldrar så att de ska kunna föra kunskapen 

vidare till dessa ungdomar. 

 

Vi jobbar i skolorna, i gymnasieskolorna så deltar vi i samlevnadsundervisning i andra ring där man har 

samtalsgrupper och pratar om attityder, relationer, droger och ja allt möjligt tillsammans med personal 

från skolan och från andra ställen runtikring. Sen så har vi en del information till lärare, till 

skolhälsopersonal, föräldrar, föreningar och en del i socionomutbildningen också ibland. Ibland kan vi ha 

någon information i en skolklass men vi är inte sådär direkt ute i grundskolan och informerar om droger. 

Utan vi försöker nå dom grupper som jobbar med ungdomar typ lärare och föräldrar och så. (NVE)   
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På ATV arbetar de på liknande sätt, där föreläser de både på skolor och olika utbildningar där 

det pratas om våld i nära relationer för att sprida kunskaper och få människor att öppna 

ögonen för problemet.  

 

Vi är i skolor och pratar med ungdomar om det här med relationer och hur man ska vara i en relation. Vad 

som är okej och inte okej. (ATV) 

 

 

5.5 Behov av förebyggande arbete 

I följande avsnitt kommer en redovisning kring respondenternas uppfattningar kring 

önskningar när det kommer till det förebyggande arbetet. 

 

Utopi – Människa 

NVE tycker att det ska fortsätta arbetas förebyggande genom att föra en dialog om problemet. 

Framförallt hos ungdomar för att förhindra missbruk i tidig ålder vilket i många fall även 

förhindrar våldsutsattheten då våld ökar i miljöer där det förekommer missbruk. Det finns 

också ett behov av att de också pratar om våldsutsattheten och försöker förändra attityder 

kring ämnet och allas lika värde.  

 

Jag tänker att det handlar om attityder och kunskap och jag tänker att den här typen av samtalsgrupper 

som man har på gymnasiet är väldigt bra. Jag tänker på nått sätt att skolan är en arena där alla ungdomar 

finns och att det får finnas med som en röd tråd det här med attityder runt våld och attityder runt kille/tjej, 

jämlikhet och lika värde. Alltså det är en filosofisk humanistisk fråga, det är värdegrund som man får 

försöka att skapa hos ungdomar. (NVE) 

 

Respondenten på kvinnojouren tycker precis som NVE att det bör arbetas förebyggande med 

ungdomar. Respondenten anser att det på något sätt bör plockas upp ungdomar som mår 

dåligt i tid så att det inte eskalerar i missbruk.  

 
Och så kan man se ungdomar, dom mår dåligt som fasen och vad gör ungdomar som mår dåligt som fan 

och som inte får hjälp? Det är jättelätt att det blir missbruk för det dövar ju ångesten. En del ökar det ju på 

men sen du dricker dig igenom det så sjunker ju ångesten och sen om det är någon snäll jävel som ger dig 

ett piller och man känner det bara lättar alltihop. Det är väldigt väldigt lätt tror jag att hamna i och då är 
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man ju inne på förebyggande arbete. Att det behövs ju. Det ska va lätt för ungdomarna att gå och prata. 

/…/  så varför kan man inte ha en ungdomsmottagning som är för ungdomar i psykiatrin? Kanske inte 

använda ordet psykiatrin, ta ner det. Välkommen hit och prata, eller ja va fasen vet jag. Där man har 

utbildad personal. (Kvinnojouren) 

 

På Ekudden så talar de också om att skapa en dialog men menar snarare att på något sätt få 

kvinnorna till att bli medvetna om de destruktiva relationerna för att förhindra att detta 

fortsätter. 

 

Men det är alltså det här tror jag att bli medveten om det. Det är det de handlar om tror jag att prata om 

det. Det är ju i samtalet vi möts. Man kan ju titta dokumentärer. Man kan föreslå olika insatser. Men det 

viktiga är tror jag att prata om sina egna problem. (Ekudden) 

 

På ATV har de en idé om hur det förebyggande arbetet skulle kunna gå till i framtiden vilket 

också kommer att verkställas som prov. Tanken med projektet är att nå dessa kvinnor men 

även män som är våldsutövare genom att prata om det på olika företag. På det sättet finns 

möjlighet att även enligt respondenten nå ut till arbetskamrater som kanske misstänker att en 

kollega har blivit utsatt för våld och som inte vet hur de ska hantera det.  

 

Vi kommer att vara delaktiga och vara ute på olika företag och prata om våld på företag. I en 

personalgrupp så finns det ju alltid någon som kanske är utsatt för våld eller någon som faktiskt är 

våldsutövare. /…/ Hålla lite föreläsning å såna saker omkring det då. Litegrann som förebyggande att titta 

på liksom har jag tendenser att jag kanske kan vara en våldsutövare så kanske man kan söka hjälp i tid 

innan det händer någonting. (ATV) 

 

Förutom att arbeta förebyggande genom företag så anser respondenten att det bör vara mer 

utbildning om detta på högskolor och universitet. Framförallt på socionomprogrammet då det 

är socionomerna som handlägger ärenden av detta slag. Det finns också en tanke om att 

utbilda lärare på skolor för att de ska föra detta vidare till eleverna för att på något sätt 

förhindra eller stoppa missbruk i tid.  

 

I och med att jag tror att missbruket i sig för med sig våld så måste man ju hindra det innan det blir ett 

missbruk tänker jag då och då är det ju mer i skolor och kanske ännu mer gå in där /…/ och att mer rikta 

in oss på lärarna, att utbilda lärarna mer i det här. Sen tycker jag kanske att ni skulle ha mycket mycket 

mer utbildning om det här, det finns inte mycket. Och jag tycker att det är skrämmande för att det är ju 

ändå ni som sitter och gör bedömningar sen, ni blir handläggare kanske inom socialtjänsten. (ATV) 
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6. Sammanfattning 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet kopplat till frågeställningarna och 

syftet. Viktigt att poängtera är att denna studie är av kvalitativ bemärkelse och samtliga 

respondenter har i sina uppfattningar utgått från sig själva. Detta betyder att andra 

yrkesverksamma som är verksamma inom samma områden kan ha andra uppfattningar och 

slutsatser som kan medföra andra resultat.  

 

Hur uppfattar yrkesverksamma i Kalmar kommun insatserna för våldsutsatta kvinnor 

med missbruksproblem? 

Största delen av respondenterna betraktar insatserna som finns till förfogande som att de 

håller en god kvalité men att det även finns behov av fler insatser för att göra arbetet mer 

effektivt och för att dessa kvinnor ska få största möjliga hjälp och stöd. Däremot har 

respondenten från Kvinnojouren uppfattningen att det råder brister i form av dåligt bemötande 

och att det ställs allt för höga krav på kvinnorna som måste hålla sig rena en tid innan de får 

möjlighet till behandling. Kvinnojouren och ATV erbjuder på olika sätt insatser för 

våldsutsatta kvinnor där Kvinnojouren har ett skyddat boende och ATV arbetar med 

behandling i form av stöd och samtal för att bearbeta trauman i grupp och individuellt. 

Ekudden och NVE erbjuder behandling för missbruket. NVE bedriver en 

öppenvårdsmottagning där alla är välkomna för råd och samtal och Ekudden är en 

öppenvårdsbehandling som har plats för sex kvinnor.  

I Kalmar finns alltså inte någon verksamhet som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem där det finns behandling för båda problemområden men Ekudden har 

medvetandegjort problemet och pratar därför även om våld.  

Flera av respondenterna pratar om att det finns en god samverkan mellan de olika 

verksamheterna och förespråkar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem ska gå i 

behandling för missbruket på ett ställe samtidigt som hon går i behandling för 

våldsutsattheten på ett annat ställe där det finns resurser. 

 

Vilka uppfattningar finns kring behovet av insatser för våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem? 

Kring behovet av insatser hade respondenterna lite olika uppfattningar om vad som skulle 

vara det ideala för att kvinnorna skulle få bästa möjliga insatser. Kvinnojouren tycker att en 

kvinna med missbruksproblem lättare ska få komma i behandling utan krav på att hon ska 



 

37 

 

vara drogfri innan hon kan få hjälp. I likhet med Kvinnojouren tycker ATV att det ställs för 

stora krav på kvinnorna och att det bör vara lättare att få tillgång till ett boende. Respondenten 

från NVE antyder att det optimala skulle vara att ha ett HVB hem för dessa kvinnor samt en 

successiv utslussning med tillgång till en träningslägenhet.  

 

Hur skulle det förebyggande arbetet kunna gå till? 

När det kommer till förebyggande arbete så pratar respondenterna både om hur de själva 

arbetar men också hur det bör se ut i framtiden. Kvinnojouren, ATV och NVE arbetar 

förebyggande genom att föreläsa på skolor och förmedla kunskaper och utbildningar hos 

bland annat lärare för att de ska plocka upp ungdomar i tid. På Ekudden arbetar de snarare 

förebyggande med de kvinnor som redan är i behandling för att förhindra fortsatt missbruk 

eller våldsutsatthet.   

ATV har också en idé om hur det förebyggande arbetet skulle kunna gå till i framtiden. En idé 

som de kommer att verkställa på prov där de går ut i olika företag och verksamheter och 

pratar om våld i nära relationer för att kvinnor där ska våga söka hjälp men också för att 

våldsutövare ska söka hjälp i tid samt för att öka medvetenheten hos arbetskamrater. 

 

 

6.1  Diskussion 

Efter genomförandet av denna studie hoppas jag att kunna sprida kunskap vidare och att få 

människor till att förstå utsattheten hon våldutsatta kvinnor med missbruksproblem.  

Jag fann att många av respondenternas upplevelser stämde överrens med den tidigare 

forskningen när det gäller bland annat den dubbla utsattheten, bristande kunskap, 

orsakssamband mellan våld och missbruk och att dessa kvinnor upplever en stor skuld och 

skam. Jag finner mycket av detta som en orsak till stämpling och normalitet. 

 

Dessa kvinnor blir ofta mötta med en rad negativa reaktioner. De blir ofta nedvärderade på 

olika sätt av flera personer i sin omgivning, vanligtvis av män och/eller familjemedlemmar 

men också av yrkesverksamma. Detta leder till negativa reaktioner som i sin tur leder till 

stämpling vilket kan vara en förklaring till missbruket och att kvinnan använder missbruket 

för att döva sin ångest men också smärtan från det våld som de utsätts för. Just för att det är så 

stor del av kvinnor med missbruksproblem som blir utsatta för våld så tror jag att många 

utomstående har den attityden att de får skylla sig själv och att de inte hade något annat att 
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vänta sig. Denna typ av attityder kan kopplas till normaliseringsprocessen där en stor andel 

personen ser det som en normal följd att missbruk leder till våldsutsatthet. Även detta 

bemötande är en negativ reaktion som leder till stämpling som i sin tur leder till avvikande 

beteenden som exempelvis missbruk. Även kvinnan normaliserar våldet och missbruket. För 

henne är det en vardag som hon har levt i en längre tid, ofta redan sen barndomen.  

 

De insatser som finns att tillgå i Kalmar uppfattar jag precis som många av respondenterna är 

goda men jag anser att det även finns en stor brist kring insatserna framförallt när det kommer 

till boende för dessa kvinnor. Det finns ingenstans för dessa kvinnor att ta vägen om de skulle 

vara i akut behov av hjälp. Kvinnojouren tar inte emot kvinnorna om de är påverkade och de 

andra insatserna, ATV, NVE och Ekudden bedriver öppenvårdsbehandling på dagtid. Det 

finns visserligen ett boende i Kalmar där flera av kvinnorna som går i behandling på Ekudden 

bor. Men det finns fortfarande inga insatser när det gäller akutplaceringar.  

Däremot tycker jag att man löser de insatser som finns på ett bra sätt och samhället kan 

erbjuda kvinnan behandling för både missbruket och våldutsattheten även om det blir på två 

olika verksamheter.  

 

Jag är positivt överraskad över att så många av verksamheterna arbetar förebyggande och jag 

tror att det är hos ungdomarna det största förebyggande arbetet ska verkställas. Som vi 

konstaterat så är många av dessa kvinnor utsatta för våld och missbruk redan i barndomen då 

de ofta får bevittna det i hemmet. Min tanke är att man bör försöka fånga upp dessa barn och 

ungdomar i tid innan de börjar döva smärtan med droger och erbjuda de den hjälp som det 

finns ett behov av. Kvinnojouren hade en tanke om att det bör vara lättare för ungdomar att få 

hjälp i form av samtal och pratade om att det borde finnas någonting sådant inom psykiatrin. 

Jag kan hålla med om att det ska vara lättare att gå och prata med någon om man mår dåligt. 

Då våld och missbruk ofta är dolt och någonting som sker bakom stängda dörrar kan 

ungdomar vara början på slutet av denna vardag om de berättar om problemen med någon 

som vidare kan erbjuda föräldrarna hjälp.  

Det är även viktigt att arbeta förebyggande för att stoppa våldet och missbruket, för att stoppa 

att nästa slag kommer. På NVE arbetar man bland annat med detta. Även fast de kvinnor som 

är där i behandling för att det har gått väldigt långt i missbruket så är man även medveten om 

att kvinnorna också har varit utsatta för våld. Därför pratar man mycket om detta och 

destruktiva relationer över huvud taget för att förhoppningsvis förhindra att hon går tillbaka 
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till mannen som misshandlat henne efter behandlingen. På ATV arbetar man också på sätt och 

vis förebyggande för att förhindra att våldet fortsätter genom att bedriva behandling för 

våldsutsatta, våldsutövare och även barn. ATVs arbete ställer jag mig väldigt positiv till och 

anser att alla kommuner bör ha en liknande verksamhet. 

 

Någonting jag däremot tycker är skrämmande och som jag framförallt har fått vetskap om är 

denna okunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. När jag var i kontakt med 

socialtjänsten och ett antal handläggare där så fick jag höra att inga kvinnor med 

missbruksproblem och som är våldutsatta kommer dit. Jag ifrågasätter detta, framför allt när 

statisktik visar på att största delen av de kvinnor som har ett missbruk även någon gång har 

varit våldsutsatta. Medvetenheten finns att många som är i kontakt med en handläggare på 

socialtjänsten kanske inte själva berättar om problemen så mycket men om de gör det? Då 

borde man som socialarbetare ha kunskaper och veta vad man ska göra och vilka insatser som 

finns att erbjuda. Inom alla verksamheter som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

dessa kvinnor bör man våga fråga och bli bättre på att läsa signaler. Ibland kanske inte 

kvinnan vågar säga någonting själv men då bör man ändå på något sätt visa att vi finns här när 

du är redo.  

 

6.2 Framtida forskning 

Utifrån vad resultatet visar i denna studie tycker jag även att det skulle vara intressant att med 

liknande forskningsfrågor göra en studie kring kvinnornas uppfattningar om insatser och 

behovet av insatser. Detta för att jämföra det från båda perspektiven och se om det finns några 

likheter och skillnader i uppfattningarna samt för att det även är viktigt att se det från olika 

utgångspunkter.  

En annan möjlighet är att göra en liknande studie i någon annan kommun för att jämföra 

resultatet med denna.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Arbetsplatsen 

o Vilken yrkesbefattning har du?  

o Hur länge har du jobbat inom verksamheten? 

o Hur arbetar ni på verksamheten? 

o Hur ser du på våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem? 

o Hur ser din erfarenhet ut när det kommer till våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem? 

o Har du fått någon kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem? (i form av 

utbildningar, föreläsningar m.m) 

o Uppfattar du att du är i behov av mer kunskap? 

 

Mötet 

o Kommer du ofta i kontakt med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem? 

o Behandlar du en våldsutsatt kvinna olika beroende på om hon är missbrukare eller ej? 

Varför, varför inte? 

o Ser du några svårigheter i om en våldsutsatt kvinna med missbruksproblem kommer 

till dig och ber om hjälp? 

Insatser 

o Hur ser insatserna ut idag? 

o Hur uppfattar du att bedömningen av insatser till en våldsutsatt kvinna med 

missbruksproblematik ser ut?  

o Hur uppfattar du de insatser som finns att tillgå våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblematik? 

o Har du upplevt någon konflikt i bedömningen av insatser för att en våldsutsatt kvinna 

även har ett missbruk? 

Behov av insatser 

o Upplever du att det finns behov av fler insatser att erbjuda en våldsutsatt kvinna med 

missbruksproblem?  

 

Förebyggande arbete 

o Hur arbetar ni med det förebyggande arbetet? 

o Har du någon idé om hur man skulle kunna arbeta förebyggande med denna 

målgrupp? 
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Bilaga 2 – Informationsmail till respondenterna 

Hej! 

 

Mitt namn är Cajsa Vallinder och jag läser till socionom på Linnéuniversitetet. Just nu så är 

jag i full gång att skriva examensarbete och undrar därför om du/någon annan inom er 

verksamhet har möjlighet att ställa upp på en intervju inom ämnet våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem.  

 

Mitt intresse och forskningsområde ligger i att undersöka vilka uppfattningar 

yrkesverksamma och ideellt verksamma har gällande insatser och behov av insatser för 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. 

För att få hjälp med att besvara forskningsfrågorna så vänder jag mig nu till. Just för att de 

handlar om insatser skulle jag vilja prata med någon hos er för att höra hur man resonerar 

kring insatserna och eventuellt behovet av insatser. 

 

Om någon skulle vilja ställa upp på en intervju (som pågå runt en timme) behandlas allt 

intervjumaterial konfidentiellt men jag är tacksam om jag får nämna namnet på verksamheten. 

Du får även helst välja att hoppa av projektet under studiens gång. 

 

Om du känner att du kan och  vill hjälpa mig med detta eller har några frågor så är ni varmt 

välkommen att mejla eller ringa mig. 

 

Med vänliga hälsningar  

Cajsa Vallinder 

Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 

 Mail: cv22bh@student.lnu.se 

Telefon: ********** 
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