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Förord 

 

Vi som författat denna uppsats vill först och främst rikta vårt allra största och varmaste tack 

till vår handledare Kevin McKee för hans stora engagemang och outtröttliga stöd genom hela 

forskningsprocessen. 

 

Ett stort tack till studiens pilotdeltagare som bidrog med värdefulla återkopplingar och 

reflektioner i utformandet av enkäten. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra nära och kära som nyfiket engagerat sig i denna studie 

samt genom hela processen har stöttat oss genom att sköta mark-servicen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla chefer som underlättat deltagande och framförallt ett stort 

tack till alla respondenter som avsatt tid för att delta. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Most women with substance-abuse problems are also subjected to violence, constituting a 

serious societal challenge. The social support they receive has been found insufficient and a 

need to strengthen knowledge/skills within social services has been highlighted. Using Christies 

(1986) ’ideal victim’ theory as a framework, the purpose of this study was to describe social 

workers self-perceived competence in relation to female clients subjected to violence, and to 

explore their attitudes regarding women with substance-abuse problems. Social workers 

managing female substance-abuse cases were recruited from all municipalities of Dalecarlia, 

Sweden. The study was conducted based on a quantitative approach and questionnaires were 

used for data collection. Participants’ responses indicated that the majority perceived their 

competence to be good. Furthermore, participants tended to endorse non-ideal victim 

descriptors of women with substance-abuse problems, and while the largest proportion (47,4%) 

agreed with the statement that violence should be considered secondary to substance-abuse, a 

similar proportion (42,1%) disagreed. These findings suggested that inadequate competence 

within social services does not serve as an explanation for the insufficient social support. 

Instead the study highlights attitudes and organizational conditions within social services in 

relation to the women.  

 

Keywords: social workers, violence, substance abuse, ideal victim, social work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Våldsutsatthet hos kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik är ett utbrett 

samhällsproblem. Stödet till dessa tycks vara bristfälligt och behovet av ökad kompetens inom 

socialtjänsten har lyfts.  Syftet med denna studie var att mot bakgrund av Christies (1986) teori 

om det idealiska offret beskriva missbrukshandläggare i Dalarnas kompetens i relation till 

våldsutsatta kvinnliga klienter samt att undersöka deras uppfattningar gällande kvinnor med 

missbruk/beroende. Studien utgick ifrån en kvantitativ ansats och datainsamlingen 

genomfördes via en enkätundersökning. Handläggarnas svar indikerar att majoriteten upplevde 

sig ha en god kompetens. Vidare tenderade handläggarna att kategorisera kvinnliga klienter 

som icke-idealiska offer, och medan den största andelen (47,4%) instämde på påståendet att 

våldsutsatthet är sekundär till missbruk/beroende hos klienter tog en liknande andel (42,1%) 

avstånd. Resultatet indikerar att bristande kompetens inom socialtjänsten inte är förklaringen 

till ett bristfälligt stöd och lyfter istället uppfattningar samt socialtjänstens organisatoriska 

förutsättningar i relation till målgruppen. 

 

Nyckelord: missbrukshandläggare, våld, missbruks- och beroendeproblematik, idealiska offer, 

socialt arbete. 
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1. Inledning 

Vi menar att det finns en strukturell acceptans av våldet och de sexuella övergreppen 
mot oss. Den acceptansen tar sig uttryck i samhällets sätt att hantera de övergrepp vi 
utsätts för. Den tar sig uttryck i attityder av att vi är ”sådana” som ”sådant händer”. 
Som om vi hade valt det. Som om det var vårt eget fel (Sunna, Johnsson, Lejonroos, 
Arnesson, Jones, Stenberg… Dahlén-Videll, 2018).  
 

Föreställ dig att du möter en kvinna som utsatts för våld av sin partner. Ge dig själv några 

sekunder att för ditt inre öga frammana en bild av hur hon ser ut, hur hon rör sig och hur hon 

uttrycker sig. Reflektera sedan över hur du uppfattar den här fiktiva kvinnan och vad du känner 

för henne. Den här mentala övningen kan med fördel användas för att ge en inblick i Christies 

(1986) teori om det idealiska offret vilken belyser att framförallt personer som passar in i bilden 

av det idealiska offret betraktas som legitima brottsoffer i andras ögon. Trots att mycket få 

personer i verkligheten helt lever upp till kriterierna för det idealiska offret tenderar denna bild 

att prägla hur vi förhåller oss till olika typer av brottsoffer. Om vi backar tillbaka till den mentala 

övningen är den bild som spontant uppstår för mångas inre öga den av en skör, sårbar kvinna 

som instinktivt väcker känslor av empati och en vilja att hjälpa och skydda henne. I kontrast till 

det idealiska offret står det icke-idealiska offret som enligt Christie (1986) har svårare att erhålla 

samhällets hjälpinsatser när de utsätts för brott. Under 2017 uppmärksammades den så kallade 

”Fittjavåldtäkten” i svensk media. Fem män åtalade för grov våldtäkt och medhjälp till grov 

våldtäkt friades trots teknisk bevisning, framförallt på grund av en mycket bristande 

polisutredning. Kvinnan uppgav att hon utsattes för våldtäkten i samband med att hon skulle 

köpa droger och hennes målsägarbiträde Elisabeth Massi Fritz uttalade sig om domen med 

följande: 

Jag anser inte att min klient har fått en rättvis prövning och att det bland annat beror på 
hennes bakgrund och person. Målsäganden är inte det “perfekta brottsoffret” utan 
snarare hör hon till den grupp offer som hör till de mest utsatta som finns i vårt samhälle 
(Tagesson & Nordström, 2017). 

Forskning har konstaterat att kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik i mycket hög 

utsträckning utsätts för våld (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005; Socialstyrelsen, 2011). 

Trots detta visar både svensk forskning och utredningar att samhällets stöd till dessa kvinnor 

många gånger allvarligt brister i relation till våldsutsattheten (Holmberg m.fl., 2005; 

Socialstyrelsen, 2011; SOU, 2006:65). Svaret till varför våldsutsatta kvinnor med missbruks- 

eller beroendeproblematik tycks ha svårare än andra grupper att få hjälp är inte givet. Forskning 

har dock synliggjort både att socialtjänsten brister i anpassning av insatser för denna målgrupp 



 7 

och att en kompetenshöjning för yrkesprofessionella behövs, vidare har en tendens att våldet 

skyms av missbruket lyfts som problematiskt (IVO, 2014:2; Socialstyrelsen, 2011; SOU, 

2006:65). Det finns dock röster i samhället som ställer sig kritiska till att kompetenshöjning hos 

socialtjänstens personal är den rätta vägen att gå för att förbättra stödet till våldsutsatta med 

dubbel problematik. Dagens Nyheters ledarskribent Evelyn Schreider (2018) ifrågasätter i en 

ledare angående hedersrelaterat våld och förtryck hur länge vi kan skylla på okunskap i relation 

till att kommuner fortsätter brista i sin hantering av ärenden. Hon menar att ansvariga verkar 

”gå på autopilot” när de förklarar dessa brister med att kompetenshöjningar behövs. Schreider 

menar att vi måste tala klarspråk och hävdar att problemet bottnar i vad hon formulerar som 

”slappa attityder” - att skylla på okunskap är enligt henne att dumförklara personalen. 

Hur ser då den upplevda kompetensen ut inom socialtjänsten när den dubbla 

problematiken är våldsutsatthet och missbruk/beroende? Är bristande kunskapsnivå en möjlig 

förklaring till att socialtjänsten tycks fallera i att stödja och skydda dessa kvinnor från våld? 

Idén till denna studie uppstod i reflektioner kring kontrasten mellan den utbredda 

våldsutsattheten hos kvinnor med missbruk eller beroende och att just denna målgrupp verkar 

ha svårare än andra att få hjälp och stöd ifrån socialtjänsten. Samtidigt ställdes frågan om det 

verkligen är så enkelt att framförallt en kompetenshöjning behövs för att målgruppen ska få det 

stöd den behöver samt om uppfattningar och attityder kring målgruppen kan relateras till 

utformandet av stöd. Det huvudsakliga området för denna studie blev därmed att undersöka 

socialtjänstens kompetens och uppfattningar i relation till våldsutsatta kvinnor med missbruks- 

eller beroendeproblematik. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till målgruppens särskilda sårbarhet och behov samt en 

redogörelse av socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor.  
 
2.1 Särskild sårbarhet och insatser anpassade efter behov 

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr, 

2016/17:10) understryker regeringen att insatser för våldsutsatta kvinnor ska anpassas efter 

individens behov där olika former av särskild sårbarhet är en faktor som alltid måste beaktas. 

Regeringen är tydlig med att alla våldsutsatta kvinnor har rätt till samhällets stöd och skydd och 

poängterar att detta även ska gälla för våldsutsatta med särskilda behov såsom kvinnor med 

missbruk. Vidare lyfts hur olika omständigheter och situationer i livet kan öka utsatthet för våld 

och att den är väsentligt större bland samhällets marginaliserade grupper. Några faktorer och 

situationer som innebär särskild sårbarhet för att utsättas för våld är; funktionsnedsättning, 

prostitution, hemlöshet, kriminalitet, missbruk, sexuell läggning, ålder samt utländsk bakgrund. 

När det kommer till kvinnor med missbruk eller beroende menar regeringen att de tillhör en av 

de grupper i samhället som är allra mest utsatta och sårbara för våld (Skr, 2016/17). Detta beror 

bland annat på att dessa kvinnor befinner sig i livssituationer och miljöer med mycket hög risk 

för att utsättas för våld i kombination med att de har svårare än andra kvinnor att få hjälp 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Trots att våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik i verkligheten 

inte utgör en homogen grupp har gemensamma behov hos de som möter socialtjänsten 

identifierats (SOU, 2006:65). I relation till målgruppens särskilda behov lyfter Socialstyrelsen 

(2011) behovet av särskilt anpassade insatser såsom skyddade boenden med möjlighet och 

kompetens att ta emot kvinnor i aktivt missbruk. En granskning av Socialstyrelsen (IVO, 

2014:2) har dock visat att det råder stor brist på sådana skyddade boenden samt att traditionella 

kvinnojourer i mycket hög utsträckning saknar kompetens att ta emot kvinnor i aktivt missbruk. 

Socialstyrelsen (2011) lyfter även behovet av könsdifferentierade behandlingsinsatser, där 

kvinnan ej riskerar stöta på sin förövare och utrymme finns att tala om våldserfarenheter, samt 

vikten av att arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv där kvinnan erbjuds möjlighet att bearbeta 

våldet parallellt med missbruket och inga kravs ställs på kvinnan att först bli nykter. 
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2.2 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

Socialtjänsten i Sverige har en rad juridiskt bindande bestämmelser att förhålla sig till när det 

kommer till våldsutsatta. I Socialtjänstlagen 5. kap. 11 § (SoL, 2001:453) framgår att 

socialnämnden är skyldig att erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer och deras närstående. Här 

lyfts att våldsutsatta kvinnor är en grupp som särskilt bör beaktas när det kommer till stöd och 

hjälpbehov för att förändra sin situation. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

våld i nära relationer (SOSFS, 2014:4) framgår även att kommuner bör beakta att en våldsutsatt 

kan ha särskilda behov, såsom missbruk eller beroende, samt att dessa särskilda behov bör tas 

hänsyn till i både planering av verksamheten och handläggning av enskilda ärenden.  Detta kan 

förstås mot bakgrund av en utav socialtjänstens vägledande principer vilket är helhetssyn. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att helhetssynen bland annat innebär att socialtjänstens 

verksamhet ska beakta hela individens livssituation samt vid behov samverka mellan olika 

sektorer. 

Vidare bör socialnämnden säkerställa att rätt kompetens finns. Enligt SOFS (2014:4) 

framgår att all personal som handlägger och uppföljer enskilda ärenden: ” […] bör ha kunskap 

om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna 

i det praktiska arbetet” (s. 6). Socialstyrelsen (2016) belyser vikten av att handläggaren, för att 

korrekt utreda behovet av stöd och hjälp, behöver ta reda på hur livssituationen kring den 

våldsutsatta ser ut samt ta hänsyn till att stöd/hjälp-behovet kan påverkas om den enskilde t.ex. 

har missbruks- eller beroendeproblematik. När detta förekommer kan det bli aktuellt att 

genomföra två parallella utredningar för våldsutsattheten respektive missbruket/beroendet. 

Utredningarna kan då utmynna i antingen gemensamma eller separata insatser för våldet och 

missbruksproblemen där det är viktigt att insatserna samordnas så att de inte motverkar 

varandra. Detta eftersom ansvarsfördelningen av olika typer av ärenden skiljer sig i olika 

kommuner där vissa enheter är renodlade missbruksenheter medan andra handlägger flera typer 

av ärenden.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 

Mot bakgrund av att våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik inte tycks 

få sina särskilda behov tillgodosedda och med utgångspunkt i teorin om det idealiska offret var 

syftet med studien att: 

 

Beskriva missbrukshandläggares självuppfattning om sin egen kompetens i relation till 

våldsutsatta kvinnliga klienter samt att undersöka missbrukshandläggarnas uppfattningar om 

kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik.  

 
3.2. Frågeställningar 

1. Hur upplever missbrukshandläggarna sin kunskap om våldsutsatta kvinnor samt hur 

uppskattar de sin förmåga att identifiera och stötta våldsutsatta kvinnliga klienter? 

1.1 Vilka faktorer samvarierar med upplevd kunskap och uppskattad förmåga samt finns en 

korrelation mellan kunskap och förmåga? 

 

2. I vilken utsträckning kategoriserar missbrukshandläggare kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblematik som icke-idealiska offer? 

 

3. I vilken utsträckning uppfattar missbrukshandläggare att våldsutsattheten är sekundär 

till missbruk eller beroende i relation till sina kvinnliga klienter? 
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4. Centrala begrepp och avgränsningar 
 
Detta kapitel beskriver de avgränsningar som gjorts samt redogör för centrala begrepp. I 

relation till begreppen finns en mängd olika förståelser samt definitioner av både missbruk och 

våld. Eftersom denna studie berör socialtjänstens arbete, till vilket Socialstyrelsen är ansvarig 

att förmedla kunskap och riktlinjer, kommer Socialstyrelsens definitioner av de begrepp som 

för studien är centrala att tillämpas.  

En avgränsning som har gjorts mot bakgrund av att mäns våld mot kvinnor av både 

forskare, praktiker och politiker har lyfts som ett samhällsproblem (Grände & Lundberg, 2009) 

har denna studie avgränsats till att innefatta enbart våldsutsatta kvinnor. Vidare bör förtydligas 

att med våldsutsatta kvinnliga klienter syftas genomgående i uppsatsen till våldsutsatta kvinnor 

med missbruks- eller beroendeproblematik i kontakt med missbrukshandläggare.  

4.1 Missbruk och beroende 

I denna studie behandlas endast missbruk och beroende av alkohol och narkotikaklassade 

preparat. De termer som Socialstyrelsen (2017) använder för att beskriva problematiska 

förhållanden till alkohol och andra droger är missbruk och beroende. Dessa syftar till 

diagnosklassifikationer enligt International statistical classification of diseases and related 

health problems (ICD) och Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), vilka 

är de diagnossystem som används i Sverige.  

Förekomsten av begreppet missbruk kan härledas till diagnosen missbruk som användes 

i en tidigare version av DSM vilken idag ersatts av det samlade begreppet 

substansbrukssyndrom. I svensk lagtext och även Socialstyrelsens riktlinjer används dock 

fortfarande det gamla begreppet missbruk samt begreppet beroende (Socialstyrelsen, 2017; 

SoL, 2001:453). Wirbing och Ortiz (2014) beskriver att termerna missbruk och missbrukare i 

en svensk kontext har problematiserats då de anses vara diffusa och stigmatiserande. Eftersom 

de vedertagna begreppen inom socialtjänsten dock fortfarande är missbruk och beroende 

kommer denna uppsats att genomgående använda sig av dessa begrepp trots att begreppet 

missbruk kan anses vara både stigmatiserande och på väg ut ur det formella språkbruket.  

 

4.2 Våld och våldsutsatthet  

Världshälsoorganisationen (WHO) har skapat en definition av våld med hjälp av fyra olika 

våldstyper vilka innefattar fysiskt-, psykiskt-, sexuellt våld samt försummelse (WHO, 2002). 

Socialstyrelsen (2016) lyfter att våld tar sig olika uttryck och att en fördel med en bred definition 
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av våld är att även handlingar som inte resulterar i skada eller död inkluderas, vilket leder till 

att våldets fulla omfattning och konsekvenser för individen, familjen och samhället 

uppmärksammas.  

Det fysiska våldet innefattar ett fysiskt uttryck såsom slag, sparkar, knuffar, örfilar eller 

försök att skada offret med tillhyggen. Det psykiska våldet tar sig uttryck i t.ex. verbala 

kränkningar, hot och tvång eller att offret utsätts för social isolering och kontroll. Sexuellt våld 

handlar om att offret tvingas till olika sexuella handlingar såsom våldtäkt eller att se på 

pornografi, könsstympning eller utsätts för ett sexuellt kränkande språk. Försummelse innebär 

att förvägra den utsatta omsorg den är i behov av, t.ex. genom att inte ge den mat, medicin eller 

tillgång till hygien. Utöver dessa fyra olika våldstyper kan våldet även ta sig uttryck i ekonomisk 

kontroll vilket innebär att förövaren tar kontroll över den utsattas ekonomi. Våldet kan även 

vara materiellt vilket t.ex. innebär att förövaren förstör eller stjäl den utsattas tillhörigheter. 

Vidare har våld mot husdjur visat sig ha ett samband med våld i nära relation (Socialstyrelsen, 

2016).  

 

4.3 Missbrukshandläggning 

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret när det kommer till att bevilja stödinsatser för 

personer med missbruk eller beroende. I socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 5 kap 9-9a§ framgår 

att socialnämnden är ansvarig: ” […] för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård 

som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket”. Vidare anges enligt 11 kap 1§ att 

när en enskild person har behov av hjälp och vård för att bli fri från sitt missbruk eller beroende 

ska socialtjänsten inleda en utredning vilken fungerar som underlag för eventuella beviljade 

insatser eller bistånd (SoL, 2001:453). Om utredningen identifierar att den enskilde har ett 

missbruk eller beroende är det socialtjänstens ansvar att bevilja och planera insatser såsom 

behandlingsprogram eller andra rehabiliteringsinsatser. I planeringen av sådana insatser ska 

socialtjänsten utgå ifrån individens behov och ta hänsyn till den enskildes särskilda 

förhållanden, därför är det viktigt att en kartläggning av den enskildes hela livssituation 

genomförs (Socialstyrelsen, 2017). Detta kan relateras till helhetssynen och socialtjänstens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor där kvinnans särskilda behov på grund av t.ex. missbruk eller 

beroende ska beaktas (se 2.2 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor).  
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5. Teoretisk tolkningsram 
 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för teorin om det idealiska offret vilken har fungerat som 

en teoretisk ram för utformandet av studien samt tillämpats i diskussionen av resultatet. Därefter 

presenteras teorin om gräsrotsbyråkratin vilken använts för att tolka resultatet i diskussionen 

mot den teoretiska ramen. 

 
5.1 Det idealiska offret 

Att vara ett offer kan förstås utifrån en mängd olika perspektiv. I denna studie kommer ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv att tillämpas på begreppet offer genom att relatera begreppet 

offer till teorier som utgår ifrån att offerstatusen är en social konstruktion som bestäms av 

formella och informella samhällsnormer. 

Den norska sociologen och kriminologen Nils Christie myntade begreppet idealiska 

offer eller idealoffer i samband med publiceringen av artikeln The Ideal Victim (1986). 

Inledningsvis understryker Christie (1986) att begreppet idealiska offer inte nödvändigtvis 

syftar till alla de personer som i verkligheten utsätts för brott. Idealiska offer beskriver han 

istället som: ” […] a person or a category of individuals who - when hit by crime - most readily 

are given the complete and legitimate status of being a victim” (s.18). För att uppnå en sådan 

legitim och fullständig offerstatus i samhällets ögon menar Christie att individen i huvudsak 

behöver uppfylla fem kriterier, där de första tre kriterierna innefattar att offret är; svagt, 

involverat i en hederlig aktivitet och befinner sig på en oklanderlig plats vid tidpunkten för 

brottet. De sista två kriterierna berör gärningspersonen och innefattar att denne är ”stor och 

ond” samt inte har en nära relation till offret. När det kommer till just relationen mellan offret 

och gärningspersonen menar Christie att en tydlig gräns bör gå mellan dessa, ett brottsoffer som 

liknar sin förövare, tex genom att vara involverad i samma ohederliga aktivitet har svårare att 

legitimeras offerstatus än de som tydligt skiljer sig från förövaren. I relation till kriterierna för 

det idealiska offret återger Christie några fiktiva exempel där ett idealiskt offer exemplifieras 

av att en ung oskuld, på väg hem från att ha hjälpt sin sjuka släkting, blir offer för en 

överfallsvåldtäkt. Detta offer jämförs med en prostituerad kvinna som larmar polisen efter att 

ha blivit våldtagen. I det sista exemplet hamnar den prostituerade kvinnan enligt Christie långt 

ifrån bilden av det idealiska offret och kommer därmed få mycket svårt att uppnå en legitim 

och fullständig status som offer. 

 



 14 

5.2 Vidareutveckling av teorin om det idealiska offret 

Strobl (2004) har vidareutvecklat Christies teori om det idealiska offret och lyfter att individer 

som själva identifierar sig som offer av samhället kan bli nekade en legitim roll som offer på 

grund av yttre omständigheter och/eller personliga egenskaper. Offerstatus är enligt Strobl 

något som individen uppnår genom att representanter för samhället erkänner individens 

offerstatus via en kommunikationsprocess. Huruvida kommunikationsprocessen leder till att 

individen får en legitim offerstatus är avhängigt fyra aspekter. I likhet med Christies (1986) 

teori om det idealiska offret handlar den första aspekten i Strobls (2004) modell om att individer 

som lyckas ge intryck av att vara svaga, blyga och sårbara har större chans att uppnå offerstatus 

än de som har ett aggressivt uttryck eller själva är involverade i kriminell aktivitet. En annan 

aspekt som enligt Strobl spelar in i kommunikationsprocessen kring offerstatus är den sociala 

grupp som individen tillhör, om personen ifråga tillhör en grupp som inte är allmänt accepterad 

i samhället löper den en högre risk att ifrågasättas som offer och han menar att samhället faktiskt 

istället tenderar att tillskriva dem en förövarstatus. De sista aspekter av tillerkännandet av 

offerstatus berör individens förmåga att kunna kommunicera på ett tillfredsställande (enligt 

normen) sätt kring sitt offerskap och händelsen. För det första bör individen ha förmågan att 

återge ett händelseförlopp som för mottagarna enkelt kan tolkas som ett brott. För det andra har 

individer som tydligt förmedlar egna behov i relation till offerskapet större chans att få hjälp än 

individer som endast diffust ropar efter hjälp utan att kunna förmedla relevant information kring 

brottet.  

5.3 Gräsrotsbyråkrati och byråkratins paradox 

Michael Lipsky är en stadsvetare verksam i USA som framförallt är känd för att ha myntat 

begreppet street-level bureaucracy som på svenska kan översättas till gräsrotsbyråkrati. Med 

gräsrotsbyråkrater syftar Lipsky (1980) till yrkesverksamma inom offentlig sektor vilka har en 

hög grad av handlingsfrihet samt kommer i direktkontakt med medborgare i sitt dagliga arbete. 

Ett exempel på tjänstemän som faller under begreppet gräsrotsbyråkrater är socialarbetare 

(Lispky, 1980), vilket utgör denna studies urvalsgrupp. 

Teorin om gräsrotsbyråkrati går i korthet ut på att medborgaren i mötet med 

gräsrotsbryåkraten genomgår en klientiseringsprocess för att kunna placeras in i en 

klientkategori och därmed erhålla hjälp och stöd. Detta eftersom byråkratin är utformad så att 

enbart en begränsad mängd klientkategorier med tillhörande insatser finns att tillgå trots att 

individen i verkligheten är unik och oftast har en komplexare livssituation och hjälpbehov än 

vad klientkategorierna innefattar. Vidare menar Lipsky att gräsrotsbyråkraterna, vilka 
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kännetecknas av att ha en relativt hög grad av handlingsfrihet och självständigt arbete, har en 

överväldigande mängd av regler och direktiv att förhålla sig till, och att de i relation till dessa 

förväntas använda sitt egna professionella omdöme samt tillämpa regelverket selektivt. Detta 

eftersom regelverket är så omfattande och ständigt utökas/omformas samt att byråkraten arbetar 

med ständigt bristande resurser. Sammantaget leder detta till att byråkraterna tvingas skapa 

genvägar och förenklingar i sitt arbete, där klientiseringsprocessen är en sådan förenkling 

(Lipsky, 1980). 

Lipsky (1980) belyser att en mängd olika områden kan skapa spänningar och 

intressekonflikter mellan organisationens policy och gräsrotsbyråkraterna ansvarsområden och 

intressen. Byråkratins paradox är enligt Lispky en inbyggd paradox i den byråkratiska 

organisationen vilken bland annat grundar sig i diskrepansen mellan det omfattande regelverket 

och den höga arbetsbelastning med bristande resurser som gräsrotsbyråkraten arbetar under. 

Enligt Lipsky undviker ledningen att granska gräsrotsbyråkrater och endast ärenden som 

allvarligt misskötts leder till allvarligare sanktioner. Detta då det skulle vara orimligt med 

hänsyn till de resurser som finns att tillgå att kräva av byråkraterna att de i varje arbetsuppgift 

och ärende skulle ta hänsyn till organisationens hela regelverk. Byråkratins paradox innebär att 

arbetsmetoder med effektiv masshantering av ärenden ingår i den informella arbetsstrukturen 

trots att den motsäger den formella policyn och riktlinjerna. I relation till detta beskriver Lipsky 

(1980): “If everything receives priority, nothing does” (s. 19). 
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6. Tidigare forskning 
 
Inledningsvis bör konstateras att forskning om våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblematik inte är ett mättat forskningsområde, varken i en internationell eller svensk 

kontext och att mer forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen för ämnet. 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att 

presenteras. Först kommer en kortare översikt av forskning genomförd utanför Sverige att 

presenteras för att sedan följas av en översikt av forskning genomförd i en svensk kontext.  

 

6.1 Översikt av tidigare forskning i en internationell kontext 

Macy och Goodbourn (2012) har genomfört en litteraturstudie som sammanställer forskning 

rörande samarbete mellan verksamheter för våldsutsatta och verksamheter inriktade på 

missbruksvård. Målet med studien var att sammanställa rekommendationer för lyckat 

samarbete med syftet att öka förståelsen för vad som krävs för att våldsutsatta kvinnor med 

missbruk eller beroende ska få ett verkningsfullt stöd. Studien lyfter framförallt att samverkan 

mellan verksamheter för våldsutsatta och missbruksvården kräver samordnade strategier på 

flera nivåer – från ledningsnivå med policy och riktlinjer till personalen som möter kvinnorna. 

De största utmaningarna som identifierades berörde avsaknaden av kompetens inom såväl 

verksamheter riktade till våldsutsatta som missbruksverksamheter. Utmaningarna visade sig 

även bestå av att verksamheterna generellt utgick ifrån olika synsätt på problemlösning där 

antingen våldet eller missbruket fick störst fokus inom respektive verksamhet. Andra problem 

som identifierades var bristande resurser och avsaknaden av systematiskt arbete med 

målgruppen. Bland annat visade studien att insatser särskilt anpassade efter målgruppen 

generellt saknas inom båda typer av verksamhet. 

 

I en amerikansk kontext har Kunins, Gilbert, Whyte-Etere, Meissner och Zachary (2007) 

undersökt attityder och värderingar hos personal som arbetar med missbruksbehandling. Syftet 

med studien var att fördjupa kunskapen om personalens attityder och villighet att erbjuda 

insatser för våld i nära relation till våldsutsatta kvinnor med missbruks eller beroende. 

Resultatet av studien visade att personalen ansåg att deras klienter i hög utsträckning var 

våldsutsatta samt att utsattheten påverkade rehabilitering. Deltagarna upplevde att en mängd 

faktorer försvårade adressering av våldet såsom avsaknad av utbildning inom våld, otydligt 

ledarskap, bristande tillgång till resurser och osäkerhet kring det egna ansvaret där det 

sistnämnda medförde svårigheter för personalen att adressera våldsutsattheten även i de fall de 
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ansåg sig ha tillräcklig kunskap inom området. Deltagarna upplevde även en frustration i att 

inte kunna erbjuda tillfredställande stöd till våldsutsatta klienter, framförallt med utgångspunkt 

i att de upplevde sig ha både bristande kunskaper om våld samt sakna verktyg och vägar för att 

hänvisa kvinnorna till andra stödinstanser.  

 

Sales och Murphys (2000) omfattande studie syftade till att undersöka de utmaningar i vardagen 

som gravida/nyförlösta kvinnor har mött avseende droger och våld i en amerikansk kontext. 

Resultatet bygger dels på en omfattande kvantitativ kartläggning av våldsutsatthet hos 

gravida/nyförlösta med missbruksproblematik, dels på kvalitativa djupintervjuer. Den 

kvantitativa undersökningen identifierade att en klar majoritet av de deltagande kvinnorna hade 

erfarenheter av att utsättas för våld under graviditeten. Med utgångspunkt i detta beskrivs hur 

droganvändning är en riskfaktor för att bli våldsutsatt. Vidare belyste den kvalitativa delen av 

studien att droganvändningen hade inneburit en stigmatisering av kvinnorna vilket lett till att 

de haft svårare att erhålla hjälp och stöd. Studien belyste även att kvinnorna använde droger för 

att klara av den våldsamma miljön och droganvändning förstås därmed i studien delvis som en 

coping-mekanism och överlevnadsstrategi för de deltagande kvinnorna. Sales och Murphy 

understryker behovet av att arbete med utgångspunkt i ett holistiskt synsätt med denna 

målgrupp för att säkerställa att deras behov av stöd tillgodoses.  

 
6.2 Översikt av tidigare forskning i en svensk kontext 

En av de första vetenskapliga rapporterna som publicerades i Sverige med denna studies 

målgrupp som forskningsobjekt författades av Jarnling (2004) på uppdrag av kvinnojouren Alla 

kvinnors hus. Den byggde dels på yrkesverksammas erfarenheter av att möta våldsutsatta 

hemlösa kvinnor i Stockholm med missbruks- eller beroendeproblematik och dels på 

kartläggningar av verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor med missbruk/beroende. I 

korthet konstateras i rapporten att våldsutsatta kvinnor med missbruk eller beroende har stora 

behov av anpassade stödinsatser på grund av sin svåra utsatthet. Rapporten belyser att dessa 

kvinnor ofta rör sig i våldsamma och riskfyllda miljöer med en generellt förhöjd risk att utsättas 

för våld. Vidare visade Jarnling att dessa kvinnor tycktes utgöra en bortglömd grupp i samhället 

och att samhällsstödet höll en ojämn nivå med brister inom socialtjänsten såväl som 

kvinnojoursverksamhet i relation till kunskap om målgruppen, samverkan, resurser samt 

bemötande av kvinnorna.  
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Holmberg, Smirthwaite och Nilsson (2005) publicerade strax efter Jarnling (2004) en 

omfattande tvådelad studie på uppdrag av den dåvarande statliga myndigheten Mobilisering 

mot narkotika. Resultatet byggde på en kartläggning av missbrukande kvinnors situation samt 

en intervjustudie som lyfte erfarenheter ifrån dessa kvinnors egna möten med myndigheter. 

Syftet med studien var dels att ge en röst till våldsutsatta missbrukande kvinnor och dels att 

förmedla kunskap inom forskningsfälten mäns våld mot kvinnor respektive missbruk. 

Resultatet av studiens kartläggning visade att kvinnorna i hög utsträckning hade utsatts för 

upprepat och grovt våld där förövaren i likhet med andra våldsutsatta kvinnor oftast varit en 

manlig partner. Dock visade studien även att mer än hälften av de deltagande kvinnorna hade 

utsatts för våld och övergrepp av fler än en förövare. I studien framgick att nästan en fjärdedel 

av kvinnorna hade erfarenhet av att utsättas för våld och kränkande behandling av 

professionella såsom väktare, polis, behandlingspersonal och personal från sjukvården. Studien 

belyste även att det var vanligt förekommande att kvinnor med missbruk eller beroende hade 

en erfarenhet av en egen kriminell livsstil samt att det förekom att kvinnorna försörjde sig 

genom prostitution. 

Vidare belyste Holmbergs m.fl. (2005) intervjustudie att nästan alla kvinnor hade 

erfarenheter av att bemötas fördomsfullt då de främst betraktades som ”missbrukare” i mötet 

med myndigheter vilket fått konsekvensen att kvinnorna undvek att söka hjälp i relation till 

våldsutsattheten. Studien konstaterar att målgruppen har svårare än andra våldsutsatta att bli 

tagna på allvar och erhålla insatser samt att kvinnornas missbruk överskuggade deras behov av 

stöd och hjälp för våldsutsattheten i kontakt med myndigheter. Till exempel hade deltagande 

kvinnor blivit nekade akutsjukvård för skador åsamkade av misshandel eftersom de varit 

påverkade och polis hade nekat kvinnor att polisanmäla då de uppträtt förvirrat och haft 

svårigheter att kommunicera tydligt. I relation till socialtjänsten hade kvinnor erfarenheter av 

att professionella i första hand varit villiga att adressera och erbjuda insatser för missbruket. 

Till exempel hade kvinnorna erfarenheter av att enbart erbjudas hjälp för den våldsamma 

situationen om de samtidigt var motiverade att gå missbruksbehandling och dessa behandlingar 

erbjöds i stor utsträckning i könsblandande grupper där våldsutsatta kvinnor riskerade att stöta 

på sin förövare. I relation till detta lyfter studien vikten av att målgruppen erbjuds möjligheten 

att bearbeta våldet utan motkrav på nykterhet. Studien förklarar bristerna i stödet till 

målgruppen bland annat med att verksamheter specialiserade på våldsutsatta saknar kunskap 

om missbruksproblematik och att verksamheter riktade till personer med missbruk generellt 

saknar kunskap om våldsutsatthet.  
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En statlig offentlig utredning (SOU, 2006:65) genomfördes med syfte att förbättra stödet till 

våldsutsatta kvinnor samt granska socialtjänstens insatser i relation till dessa. I likhet med 

Holmberg m.fl. (2005) kom utredningen (SOU, 2006:65) fram till att aktörer som möter kvinnor 

med missbruk eller beroende många gånger utgår ifrån uppfattningen att om bara missbruket 

åtgärdas så kommer även våldet att upphöra. Vidare belyste utredningen en tendens inom 

missbruksbehandling att inte ta hänsyn till kvinnans behov att bearbeta våld och övergrepp utan 

istället framförallt fokusera på nykterhet vilket leder till att behandling många gånger ägnar litet 

eller inget utrymme alls till våldserfarenheter. Utredningen föreslog i likhet med Holmberg 

m.fl. (2005) och Jarnling (2004) bland annat stöd och kompetensutveckling för socialtjänstens 

personal samt att socialtjänsten använder bedömningsinstrument i utredningar för att insatser 

ska göras med utgångspunkt i kvinnornas behov.  

 

Armelius och Armelius (2010) genomförde på uppdrag av Socialstyrelsen en kartläggning av 

våldsutsatthet hos kvinnor med missbruk och beroende. Resultaten byggde på analys av 

tusentals ASI-intervjuer med kvinnor med missbruk och den visade i likhet med Holmberg m.fl. 

(2005) att det var mycket vanligt förekommande att kvinnor med missbruk även hade utsatts 

för våld. 

 

Beijer, Scheffel Birath, DeMartins och af Klintberg (2018) genomförde en jämförande 

kvantitativ studie där respondenterna var kvinnor med substansberoende som antingen var 

hemlösa eller hade bostad. Syftet med studien var dels att kartlägga kvinnornas utsatthet för 

mäns våld under sin livstid och undersöka vilken relation de haft till förövaren, dels att jämföra 

utsatthet hos hemlösa med de som hade bostad. I korthet framkommer i studien att en 

överväldigande majoritet av de deltagande kvinnorna hade erfarenheter av att utsättas för våld 

samt att de hemlösa kvinnorna utmärktes av att våldet varit särskilt grovt. I studien dras 

slutsatsen att substansberoende kvinnor är särskilt sårbara för mäns våld vilket också avspeglas 

i kvinnornas hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv föreslås att rutiner inom behandling bör inkludera 

en bedömning av våldsutsattheten. I likhet med annan forskning rekommenderar studien även 

att dessa kvinnor erbjuds möjligheten att prata om sina våldsupplevelser. 

 

Slutligen har en kartläggning genomförd på uppdrag av Region Dalarna (2011) visat att 

kommuner i Dalarna saknar särskilt anpassade insatser till våldsutsatta kvinnor med missbruk 

eller beroende vilket resulterade i ett verksamhetsmål för perioden 2011-2014 som gick ut på 

att utveckla stöd- och hjälpinsatser för särskilt utsatta grupper där kvinnor med missbruk eller 
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beroende ingår. Utfallet av kartläggningen lyfte som sitt viktigaste resultat att stödet till 

våldsutsatta kvinnor var personbundet och beroende av den enskilda professionellas kunskaper, 

kompetenser och egna kontaktnät. Kartläggningen synliggjorde att Dalarnas kommuner hade 

ett behov av att systematisera sitt arbete med våld i nära relation och att tillräcklig kompetens 

såsom kunskap om våldsutsatta generellt saknades inom såväl socialtjänst som andra 

myndigheter. 

 

6.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Av den presenterade forskningen kan konstateras att den förmedlar en samstämmig bild av att 

kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik är en grupp som även i mycket hög 

utsträckning riskerar att utsättas för våld samt att våld och missbruket är intimt sammankopplat. 

Forskningen visar även att dessa kvinnors missbruk tenderar att skymma våldsutsattheten. 

Mycket pekar på att målgruppen har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att erhålla det stöd 

de behöver för att bli fria från våldet och att verksamheter som kommer i kontakt med dessa 

kvinnor brister i sin kompetens att bemöta och stötta dessa kvinnor. Forskning belyser även hur 

samverkan mellan myndigheter/enheter brister samt att särskilt anpassade insatser till 

målgruppen saknas. Forskningen är avslutningsvis enig om att det är nödvändigt att utgå ifrån 

ett helhetsperspektiv i utformandet av ett stöd till dessa kvinnor, där de professionella 

rekommenderas att arbeta parallellt med våldet och missbruket.  
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7. Metod 

I detta kapitel redovisas och diskuteras denna studies metodval och genomförande. 

 

7.1 Forskningsdesign och undersökningsmetod 

För att beskriva missbrukshandläggarnas kompetens och uppfattningar har studien utformats 

med utgångspunkt i en kvantitativ ansats. Studien genomfördes med hjälp av en tvärsnittsdesign 

och i form av en enkätundersökning. Bryman (2011) beskriver att typiskt för den kvantitativa 

metoden är: mätning, kausalitet, generaliserbarhet och replikation. Då denna studie avsåg att 

beskriva och mäta kompetens och uppfattningar lämpade sig den kvantitativa metoden väl för 

studiens syfte. När det kommer till tvärsnittsdesign beskriver Bryman (2011) hur forskaren 

samlar in kvantifierbara data från flera källor vid ett tillfälle för att undersöka variationen hos 

populationen samt leta sambandsmönster mellan olika variabler. Denna studies tvärsnittsdesign 

möjliggjorde analys av populationens variation och egenskaper samt analys av 

sambandsmönster mellan flertalet variabler. Vidare beskriver Bryman (2011) hur enkäter är ett 

snabbt och effektivt sätt att nå ut till respondenter som befinner sig på geologiskt skilda platser. 

Då denna undersökning avsåg nå ut till missbrukshandläggare spridda över hela Dalarna ansågs 

en enkätstudie som ett fördelaktigt alternativ att samla in data. Metodvalet passade även 

studiens ambition att hitta sambandsmönster.  

 

7.2 Population och urval 

Mot bakgrund av denna studies syfte fattades beslutet att rikta undersökningen till handläggare 

inom socialtjänsten som helt eller delvis ansvarade för missbruksärenden. Detta eftersom 

forskning visar att våldsutsatta kvinnor med missbruk eller beroende sällan på eget initiativ 

söker kontakt med socialtjänsten för sin våldsutsatthet, vanligare är att dessa kvinnor kommer 

i kontakt med socialtjänsten på grund av sitt missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2011). 

Studien begränsades till att omfatta missbrukshandläggare verksamma inom socialtjänsten i 

Dalarna. Detta då svensk forskning framförallt genomförts i storstadsregioner och att det 

därmed saknas mångfald i studier som inkluderar både stad och landsbygd. 

Urvalet för denna studie sammanställdes genom ett klusterurval (jmf Djurfeldt m.fl., 

2010) eftersom socialarbetare som handlägger missbruksärenden i Dalarna är utspridda över 

länets 15 kommuner. Eftersom alla respondenter i urvalsramen tillfrågades att delta i studien 

har klusterurvalet varit uttömmande och studien omfattade därmed samtliga 47 socialarbetare 
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som vid genomförandet av undersökningen ansvarade för handläggning av missbruksärenden i 

Dalarnas olika kommuner.  

 

7.3 Tillvägagångssätt   

Sammanlagt delades 47 enkäter ut varav 38 (N=38) besvarades vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 80,9 procent.  

Inledningsvis kontaktades chefer ansvariga för missbrukshandläggning från respektive 

kommun via e-mail med en kort presentation om studien samt en förfrågan om kommunens 

deltagande. Samtliga chefer kontaktades sedan per telefon och efter godkännande av deltagande 

i studie förmedlade cheferna mailadresser till ”sina” missbrukshandläggare. Bryman (2011) 

uppger att det finns en risk att enkäter som skickas via mail inte besvaras på grund av att 

människor är irriterade över att få alltför många mail skickade till sig. Detta kan avhjälpas 

genom att ta personlig kontakt innan mailen skickas (Bryman, 2011). Anledningen till 

kontakten med cheferna var primärt för att dessa skulle förbereda och uppmuntra sina 

medarbetare att avsätta tid för att besvara enkäten. Att handläggares mailadress inhämtades 

medförde vidare en kontroll över eventuella bortfall.  

När samtliga kommuner tackat ja till deltagande i studien och urvalslistan var 

färdigställd skickades den färdiga enkäten som en länk via mail till samtliga handläggare. I 

mailet gavs en kort instruktion där respondenten bland annat ombads att besvara mailet med: 

”enkät besvarad” efter genomförandet. Efter utskick av enkäterna gjordes flera åtgärder för att 

öka svarsfrekvensen. En påminnelse om att besvara enkäten skickades ut efter en vecka och 

återigen fem dagar därpå till de som ännu inte uppgett att de besvarat enkäten. För de kommuner 

där ingen respondent ännu svarat på enkäten skickades särskilt anpassade påminnelser där 

handläggarna uppmuntrades att svara på enkäten så att deras kommun skulle representeras i 

undersökningen.  

 

7.4 Operationalisering 

Enkäten (se bilaga 3) delades in i sju avsnitt där det första avsnittet bestod av studiens 

informationsbrev (se bilaga 1) samt ett kort förtydligande av begrepp som användes i enkäten, 

därefter kom fem avsnitt med frågor. De första frågorna bestod av bakgrundsvariabler vilka 

sedan följdes av frågor som berörde studiens frågeställningar. Varje avsnitt inleddes med en 

kort beskrivning av avsnittets innehåll, t.ex.; ”Nu vill vi ställa några frågor som kan vara 

aktuella när du möter olika kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik”. I det sista 

avsnittet tackades respondenten för sin medverkan. Nedan följer en beskrivning av 
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operationaliseringen av studiens syfte och frågeställningar. Här bör poängteras att 

operationaliseringen har genomförts av författarna till denna uppsats och med utgångspunkt i 

de resurser som funnits att tillgå, vilka har varit begränsade. Lyftas bör att operationaliseringen 

med stor sannolikhet hade kunnat kompletteras eller förbättras av forskare med andra 

förutsättningar.  

Enkätfrågorna utformades genomgående utifrån fyra kategorier vilka var våldsutsatthet, 

kriminalitet, psykisk ohälsa samt HBTQ. Trots att huvudfokus för studien var våldsutsatthet 

inkluderades de övriga kategorierna med syftet att minska effekten av att respondenterna svarar 

efter sociala förväntningar (jmf Bryman, 2011). Detta motiveras med att respondenter som 

upplevde sig ha en bristande kunskap om våldsutsatthet inte skulle behöva svara på ett sätt som 

gjorde dem obekväma. Tanken var att undvika en tendens hos respondenterna att svara att de 

hade en högre kunskap på grund av upplevda förväntningar på dem som yrkesprofessionella. 

De övriga kategorierna valdes med utgångspunkt i av regeringen identifierade sårbara och 

utsatta grupper i samhället (Skr, 2016/17:10). 

Under rubriken förtydligande av begrepp tydliggjordes inledningsvis vad som avsågs 

med missbruk och beroende och respondenterna ombads att bortse från missbruk av annat än 

alkohol och narkotikaklassade substanser. Sedan förtydligades begreppen; våldsutsatthet, 

kriminalitet, psykisk ohälsa och HBTQ, vilka beskrevs som faktorer som kan samspela med 

och påverka missbruks- eller beroendeproblematik.  

Bakgrundsvariablerna behandlade ålder, kön, yrkeserfarenhet samt personligt intresse 

för de kategorier som valts ut. Frågorna ställdes med avsikt att undersöka om svaren korrelerade 

med upplevd kompetens och uppfattningar om målgruppen. Ålder och antal arbetade år 

efterfrågades av statistiska skäl med ett öppet svarsalternativ medan frågor som berörde 

erfarenhet inom olika yrkesområden, kön samt verksamhetens organisering hade fasta 

svarsalternativ. Frågan om personligt intresse utformades med en horisontell likertskala där 

frågeområdena presenterades vertikalt i vänsterspalt. 

Upplevd kompetens behandlades i enkätens tredje och fjärde avsnitt och berörde 

studiens första frågeställning. Det tredje avsnittet berörde frågor om respondenternas upplevda 

kompetens inom de valda kategorierna, medan det fjärde avsnittet berörde respondenternas 

uppskattade förmåga att identifiera klienter tillhörande de olika kategorierna samt förmåga att 

agera för att stötta dessa typer av klienter. Frågorna utformades genomgående med en 

horisontell likertskala i likhet med frågan om personligt intresse. 

Icke-idealiska offer behandlades i enkätens femte avsnitt och berörde studiens andra 

frågeställning. Operationaliseringen av att mäta respondenternas uppfattning om kvinnor med 

missbruks- eller beroendeproblematik gjordes genom att skapa elva variabler. Dessa utgjorde 
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indikatorer på de tre kriterier som Christies (1986) teori om det idealiska offret bygger på. 

Indikatorerna motsvarade kriterierna för att: ”att vara svag”, ”att ha en respektabel aktivitet” 

samt ”att befinna sig på en oklanderlig plats”. Respondenterna ombads i detta avsnitt att 

generalisera utifrån en semantisk skala med svarsalternativ som stod i direkt opposition till 

varandra. Leman (2010) anger att skalor utan namngivna svarsalternativ helst ska ett valbart 

alternativ för att kunna avstå att ta ställning, alternativt ha ett mittenalternativ för att ge 

respondenten en möjlighet att svara neutralt. I detta avsnitt utformades därmed 

svarsalternativen med hjälp av en fem-gradig skala från 1 (ex. röra sig i trygga områden) till 5 

(ex. röra sig i riskfyllda miljöer).  

Våldsutsattheten som sekundär till missbruket berördes i enkätens sista frågeavsnitt och 

behandlade studiens tredje frågeställning. Operationaliseringen av frågeställningen gjordes 

genom att ta fram en variabel i form av ett påstående vilken utgjorde en indikator på huruvida 

respondenterna delade förhållningssättet att våldsutsatthet är sekundär till missbruk. 

 

7.5 Pilotstudie 

För att förbättra enkätens kvalitet genomfördes en pilotstudie med totalt fem respondenter som 

i enlighet med metoden ”think aloud” ombads tänka högt medan de läste och besvarade enkäten. 

Fokus lades här framförallt på pilotdeltagarnas resonemang kring hur de uppfattade och tolkade 

frågorna samt reflektionerna bakom deras svar. Van Someren m.fl. (1994) skriver att metoden 

think aloud går ut på att låta respondenten tänka högt medan de exempelvis löser ett problem. 

Metoden lyfts som ett unikt verktyg för att få insikt i respondenters kognitiva process.  

En av pilotdeltagarna arbetade som missbrukshandläggare i Stockholm och genomförde 

enkäten över telefon. Resterande tre pilotdeltagare arbetade med missbruksvård inom 

öppenvården i en av de deltagande kommunerna. Dessa intervjuades gemensamt i ett 

konferensrum på deras arbetsplats och vid detta tillfälle deltog även en student på 

verksamhetsförlagd utbildning. Pilotstudien resulterade i flera ändringar av enkäten, bland 

annat omformulerades en fråga då pilotdeltagare uppfattade den på olika sätt. Vidare lades 

svarsalternativet ”har ingen aning” till på en variabel då en pilotdeltagare saknade alternativet 

och det ansågs relevant att inkludera. En fråga tolkades på skilda sätt och plockades efter 

övervägande om dess relevans för syftet bort. Den slutgiltiga enkäten återfinns i bilaga 3.  
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7.6 Databearbetning och analys 

Enkäten utformades i programmet ”Google formulär” vilket gjorde att enkätsvaren enkelt 

kunde överföras till en Excelfil. Svaren kodades sedan till viss del om i Excel för att enkelt 

kunna föras in i statistikprogrammet SPSS. 

Inledningsvis analyserades variablerna en efter en i enlighet med univariat analys för att 

ta fram beskrivande statistik, beräkna medelvärden samt spridning i svaren (jmf Djurfeldt m.fl., 

2010). Den univariata analysen resulterade i en övergripande redogörelse av respondenternas 

svar på enkätundersökningen. Djurfeldt m.fl. (2010) beskriver hur bivariat analys används för 

att studera samband eller korrelationer mellan två variabler. De bivariata analyser som 

genomfördes i denna studie ämnade undersöka relationerna mellan utvalda variabler och syftet 

var att finna intressanta och signifikanta samband. För bivariat analys av variabler rörande 

kompetens användes Pearsons-r korrelationstest som sambandsmått. Detta test användes även 

för att undersöka samband mellan undersökningens bakgrundsvariabler och variabler rörande 

kompetens. Vidare användes t-test för att utforska varianser i svaren från respondenter som 

arbetade med att handlägga våldsärenden med svaren från de respondenterna som inte handlade 

våldsärenden (jmf Djurfeldt m.fl., 2010). Kline (1999) beskriver att Chronbach’s alfa kan 

användas för att avgöra ett reliabiliteten i ett måtts interna konsistens. Vidare beskriver Bryman 

(2011) hur Chronbach’s alfa används för att mäta inre överensstämmelser i multipla mått, dvs 

huruvida olika indikatorer på samma mått mäter samma sak.  I denna studie användes 

Chronbachs alfa för att testa indikatorerna för måttet icke-idealt offer vilket svarade mot 

studiens andra frågeställning. 

 Eftersom undersökningen inte hade något internt svarsborfall (se 7.8 Bortfallsanalys) 

presenteras resultatet av undersökningens kvantitativa variabler enbart i procent.  
 
7.7 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver att begreppen reliabilitet, replikation och validitet ofta används för att 

uppskatta kvaliteten på kvantitativa studier. Nedan redogörs för dessa begrepp och relateras till 

genomförandet av denna studie. 

 
7.7.1 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet berör framförallt huruvida undersökningens resultat skulle bli likvärdigt i 

det fall den genomfördes på nytt. Här aktualiseras frågan om måttens stabilitet över tid vilket 

innebär att respondenternas svar inte bör skilja sig åt nämnvärt i det fall undersökningen skulle 

genomföras två gånger på rad inom kort tid. Respondenterna bör inte svara slumpmässigt på 

frågor vilket kan ske om dessa är vaga eller otydligt formulerade. Intern reliabilitet används för 
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att mäta kvaliteten på mått med multipla indikatorer. För en god intern reliabilitet bör 

respondenternas svar på variabler som är indikatorer på samma mått överensstämma och ha ett 

samband. Replikation innebär att studien är möjlig att genomföra på nytt och för detta krävs att 

tillvägagångssättet är noggrant återgett och redovisat. Detta är även relevant för att mäta 

reliabilitet eftersom det krävs att utformandet av olika mått redovisas för att andra ska kunna 

uppskatta dess kvalitet (Bryman, 2011). 

För att möjliggöra replikation av studien samt för att öka dess reliabilitet har alla steg i 

genomförande och utformande av undersökningen noggrant dokumenterats och motiverats. 

Pilotundersökningen ledde vidare till att otydliga eller vaga frågor vilka, potentiellt hade kunnat 

påverka studiens reliabilitet negativt, förtydligades eller helt uteslöts. När det kommer till 

studiens interna reliabilitet har indikatorerna för måttet icke-idealt offer testats (se 7.6) och 

bedömts hålla en god intern konsistens med undantag för en indikator vilken därför uteslöts ur 

resultatet. Den indikator som togs bort var: Ha ett tryggt socialt nätverk – ha ett destruktivt 

socialt nätverk). 

 

7.7.2 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar i korthet om huruvida undersökningen verkligen mäter det som studien ämnar 

undersöka. Här berörs bland annat hur väl operationaliseringen av forskningsfrågorna har 

genomförts samt om de slutsatserna som genereras är sammanhängande (Dahlberg & McCaig, 

2010; Bryman, 2011). Leman (2010) anger att pilotundersökning av enkätstudier är viktig för 

att öka studiers reliabilitet men även för att säkerställa validitet i och med att detta möjliggör 

en kontroll av huruvida respondenternas svar verkligen överensstämmer med hur de tolkas. 

Bryman (2011) anger att den interna validiteten vid tvärsnittsstudier generellt är låg gällande 

uttalanden om kausalitet eftersom det är svårt att visa på orsaksriktning när undersökningen 

endast genomförts vid ett tillfälle. Studier med en longitudinell design där urvalet studeras vid 

flera tillfällen och över en längre tid lämpar sig bättre för att fastställa kausala samband.  Frågor 

om extern validitet berör möjligheten att uttala sig om resultatet utöver den specifika studiens 

kontext, d.v.s. att generalisera till hela populationen. Den externa validiteten är därav avhängig 

att studiens urval är representativt för populationen (Bryman, 2011). 

En aspekt av studiens validitet är att variabler rörande frågeställning 1 och 3 endast i en 

begränsad utsträckning har operationaliserats och att måttens validitet därmed kan ifrågasättas. 

Eftersom denna studies diskussion baseras på resultatet av ett begränsat antal variabler för varje 

undersökt område, går det inte att säkerställa att respondenternas svar gällande variablerna som 

berör t.ex. upplevd kompetens verkligen överensstämmer med tolkningen som tillämpats i 



 27 

diskussionen. Dock har en viss ansträngning gjorts för att säkerställa måttens validitet genom 

att t.ex. inkludera fakta-baserade variabler i relation till frågeställning 1. Dessa begränsningar 

har dock lett till att resultatet måste tolkas med försiktighet. 

Den genomförda pilotstudien kan tänkas ha bidragit till studiens validitet. Think aloud 

metoden resulterade i att enkätfrågorna kunde kontrolleras för att bland annat säkerställa att de 

som helhet uppfattas på samma sätt av olika personer. Analysen av pilotstudien visade att några 

frågor behövde korrigeras eller tas bort medan andra frågor uppfattades på liknande sätt av 

pilotdeltagarna. En annan åtgärd som gjorts för att öka studiens validitet är att en variabel helt 

exkluderats ifrån resultatet eftersom den formulerats tvetydigt och det inte ansågs möjlig att 

tolka utan att riskera studiens validitet.   

När det kommer till kausalitet kommer denna studie inte att uttala sig om orsaksriktning 

i de samband som hittats eftersom den är utformad i enlighet med tvärsnittsdesign.  

Mot bakgrund av föreliggande studies urvalsförfarande kan resultatet anses vara 

representativt för missbrukshandläggare i Dalarna och därmed ha en god extern validitet. Detta 

då studien innefattat alla Dalarnas missbrukshandläggare och svarsfrekvensen var god. I 

relation till generaliseringsanspråk till hela populationen (dvs handläggare i hela Sverige) 

kommer denna studie inte göra några sådana anspråk då det är osäkert huruvida populationen i 

Dalarna är representativt för resten av Sverige.  

 

7.8 Bortfallsanalys 

Bryman (2011) menar att stora svarsbortfall i relation till enkätundersökningar riskerar medföra 

felaktigheter och vissa skevheter i resultatet. Vidare beskriver Bryman att svarsfrekvenser 

mellan 70-85 procent värderas som bra. Med interna bortfall avses frågor som lämnats delvis 

eller helt obesvarade.  

Med utgångspunkt i föregående stycke anses denna studies svarsborfall vara litet 

eftersom 80,9 procent av respondenterna svarade på enkätundersökningen. När det kommer 

fördelningen av svaren så finns dessutom alla kommuner representerade i undersökningen. 

Vidare är studiens interna bortfall obefintligt då enkäten utformats på ett sådant sätt att samtliga 

frågor behövde besvaras för att komma vidare i enkäten. 
 
7.9 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer för- och nackdelar med de metodval som gjorts i studien att lyftas 

för att kritiskt diskuteras.  

Faktumet att studien har utgått ifrån en kvantitativ ansats har medfört en rad 

begränsningar i relation till forskningsfrågan. Framförallt har denna studie inte genererat en 
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djupare förståelse eller nyanser av problemets karaktär. Med utgångspunkt i de resurser som 

funnits att tillgå gjordes dock bedömningen att en studie med kvantitativ karaktär lämpade sig 

bäst för att besvara studiens syfte och frågeställningar samt det bakomliggande målet att 

generera ett representativt resultat för en större population (Dalarna). Valet av kvantitativ metod 

kan även motiveras mot bakgrund av att den teoretiska delen av studien vilar på tidigare 

forskning av framförallt kvalitativ karaktär samt att kvantitativa studier med personal inom 

socialtjänsten som forskningsobjekt saknas, därmed ansågs den kvantitativa ansatsen tillföra 

nya perspektiv inom området. 

Den design som studien utformats i enlighet med har inneburit att resultatet inte har 

kunnat fastställa kausalitet mellan de sambandsmönster som hittats. Detta är en begränsning 

som hade kunnat avhjälpas med en longitudinell design. Dock hade en sådan design inte varit 

möjlig utifrån rådande resurser. Denna begränsning har genomgående påverkat resultatanalysen 

i och med att orsaksriktning i sambandsmönster inte kunnat fastställas. 

När det kommer till studiens genomförandemetod vilket var enkätundersökning är en 

uppenbar begränsning att inget utrymme funnits att ställa följdfrågor för att kontrollera en 

korrekt tolkning av respondenternas svar. Faktumet att enkäten skickades via mail istället för 

att delas ut personligen har medfört några fördelar. Bryman (2011) beskriver hur en fördel med 

webbsurveys är att kodning går snabbare och risken för att fel uppstår i inmatning av data 

minskar. Leman (2011) lyfter även att detta är en billigare och effektivare genomförandemetod 

än t.ex. strukturerade intervjuer. En annan aspekt av genomförandemetod som har inneburit 

både för- och nackdelar är faktumet att ingen personlig kontakt har tagits med studiens 

respondenter. En fördel är att respondenterna i lägre utsträckning utsatts för den så kallade 

intervjuareffekten vilken Bryman (2011) menar kan innebära att intervjuaren omedvetet 

påverkar respondenternas svar genom att dessa svarar utefter vad de uppfattar som önskvärt 

alternativt försöker framställa sig själva i ett gott ljus. Leman (2011) lyfter dock att en nackdel 

med online undersökningar är att respondenterna inte känner samma krav på sig att ge noga 

genomtänkta och ärliga svar som när undersökningen genomförs med forskaren närvarande i 

rummet.  
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8. Etik 

En etisk egengranskning, framtagen av forskningsetiska nämnden vid högskolan Dalarna 

genomfördes i planeringen av denna studie (se bilaga 2). Eftersom utfallet av frågorna i 

egengranskningen visade att studien inte kunde anses vara etiskt problematisk så har inte 

studien etikprövats. Detta med utgångspunkt i att undersökningen inte vänder sig till en särskilt 

sårbar eller utsatt grupp utan istället har riktats till yrkesverksamma i sin professionella roll. 

Vidare berörde frågorna som behandlats i enkätundersökningen varken privata eller personliga 

erfarenheter hos respondenterna och därmed bedömdes risken som mycket liten att den skulle 

aktualisera traumatiska minnen hos respondenterna.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beaktades i genomförandet av 

undersökningen. Informations- och samtyckeskravet, gör gällande att respondenterna ska 

delges information om studiens syfte samt att deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst 

respondenten vill, detta då deltagande baseras på samtycke. I denna studie har dessa krav 

bemötts med hjälp av enkätens inledande informationsbrev (se bilaga 1) där studiens syfte 

beskrevs, deltagandets frivillighet underströks samt information gavs att besvarad enkät 

likställdes med samtycke från deltagarens sida. Vetenskapsrådet (2002) anger vidare att 

konfidentialitetskravet syftar till att respondenternas anonymitet säkerställs samt att inhämtad 

data förvaras så att obehöriga inte får tillgång till informationen. I informationsbrevet utlovades 

respondentens fulla anonymitet, detta kunde kontrolleras genom att enkäten besvarades via en 

länk där svaret inte kunde härledas till respondenten samt att all data förvarades oåtkomligt för 

obehöriga. Slutligen lyfter Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet, vilket gör gällande att 

information om respondenterna endast ska användas för de ändamål som angetts. Också detta 

krav bemöttes med hjälp av ett förtydligande i informationsbrevet där det framgick att 

enkätsvaren endast skulle komma att användas för denna studie. 
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9. Resultat 

Totalt deltog 38 personer i undersökningen. Majoriteten av deltagarna (81,2%) var kvinnor och 

deltagarnas medelålder var 39,8 år (SD=10,8, spridning 23-64). Medelvärdet för deltagarnas 

tidigare arbetslivserfarenhet inom socialt arbete var 10,9 år (SD=7,9, spridning 1-29). 

Medelvärdet för arbetslivserfarenheten inom missbruksvård/handläggning var 7,2 år (SD=7,1, 

spridning 0-28). Gällande vilka typer av ärenden respondenterna arbetade med utöver 

missbruksärenden arbetade 50 % av deltagarna även med våld i nära relation, 36,8% med 

försörjningsstödsärenden och ett fåtal deltagare med ärenden inom andra områden såsom 

socialpsykiatri och barn och unga. Vidare uppgav 76,3% att de hade ett personligt intresse av 

området våld.  

 
9.1 Upplevd kunskap  

Här presenteras respondenternas svar på variabler som svarar mot frågeställning 1 rörande 

kunskap (se enkätutformning i bilaga 3). Inledningsvis uppgav majoriteten av respondenterna 

(97,4%) att det är ganska eller mycket relevant att ha kunskap om våldsutsatthet för arbetet med 

kvinnor med missbruk/beroende. Vidare redovisas i tabell 1 respondenternas svar på variabeln 

som berör upplevd kunskap om våldsutsatthet samt upplevd kunskap om våldsutsatta kvinnliga 

klienter. 50 % svarade att det hade god eller mycket god kunskap om våldsutsatthet och 15,8% 

upplevde sig ha bristande kunskap. Vad gäller upplevd kunskap om våldsutsatta klienter 

svarade 63,2% god eller mycket god kunskap medan 10,5% svarade bristande kunskap.  

 
Tabell 1. 
Deskriptiv data för respondenters svar på frågor rörande upplevd kunskap inom områdena 
våldsutsatthet samt våldsutsatta kvinnliga klienter. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Mycket 
bristande 
kunskap  
% 

Bristande 
kunskap 
 
% 

Varken 
god eller 
bristande   
% 

God 
kunskap 
  
% 

Mycket 
god 
kunskap 
% 

      
Upplevd kunskap 
om våldsutsatthet 
 

0 15,8 34,2 39,5            10,5 

Upplevd kunskap 
om våldsutsatta 
klienter  
 

0 
 

10,5 26,3 50,0 
 
 
 

13,2 
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I relation till respondenternas upplevda kunskapsnivå presenteras här även respondenternas 

svar på variabeln rörande påståendet: ”Det är mycket vanligt att kvinnan använder missbruket 

som en överlevnadsstrategi för att orka leva i den våldsamma relationen eller miljön”. Här 

instämde en majoritet (89,4%) helt eller delvis på påståendet, medan 2,6% tog delvis avstånd 

och 7,9% varken instämde eller tog avstånd. 

 
9.2 Uppskattad förmåga 

I tabell 2 redovisas respondenternas svar på variabler som svarar mot frågeställning 1 rörande 

förmåga. Vad gäller den uppskattade förmågan att identifiera våldsutsatta kvinnliga klienter 

svarade 68,5% att de kände sig ganska eller mycket säkra och 5,3% kände sig ganska osäkra. 

När det kommer till den uppskattade förmågan att agera för att stötta våldsutsatta klienter 

uppgav 65,8% ganska eller mycket säkra medan 5,5% kände sig ganska osäkra. 

 

Tabell 2. 
Deskriptiv data för respondenters svar på frågor som berör uppskattad förmåga att identifiera 
våldsutsatta klienter samt förmåga att agera för att stötta våldsutsatta klienter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande variabeln som bad respondenterna att uppskatta hur många av deras kvinnliga klienter 

som utöver missbruket även var våldsutsatta uppskattade 21,1% av respondenterna att nästan 

alla kvinnliga klienter är våldsutsatta, 28,9% uppskattade antalet till tre av fyra, 39,5% 

uppskattade hälften av kvinnorna och 10,6% svarade en av fyra eller ingen aning. 

 

 

 

 Väldigt 
osäker  
 
% 

Ganska 
osäker 
 
% 

Varken 
säker eller 
osäker   
% 

Ganska 
säker 
  
% 

Mycket 
säker 
 
% 

      
Upplevd säkerhet på 
förmåga att identifiera 
våldsutsatta klienter  
 

0 5,3 26,3 55,3 13,2 

Upplevd säkerhet på 
förmåga att stötta 
våldsutsatta klienter 
 

0 
 

5,3 28,9 39,5 
 
 
 

26,3 
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9.3. Sambandsanalyser 

Under denna rubrik presenteras resultatet av de bivariata analyser som berör frågeställning 1.1. 

 

9.3.1 Faktorer som samvarierar med kunskap och förmåga 

Det förelåg signifikanta samband mellan respondenternas tidigare arbetslivserfarenhet och 

upplevda kompetens. Ett icke-signifikant men medelstarkt samband (r=31, p=,057) förelåg 

mellan respondenternas arbetslivserfarenhet av socialt arbete och kunskap om våld och ett 

starkt signifikant samband (r=54, p=,001) mellan samma bakgrundsvariabel och kunskap om 

våldsutsatta klienter. Vidare förelåg ett starkt signifikant samband (r=46, p=,004) mellan 

erfarenhet inom missbruksvård/handläggning och kunskap om våldsutsatta klienter. 

Arbetslivserfarenhet korrelerade även med uppskattad förmåga. Ett starkt signifikant 

samband (r=42, p=,009) förelåg mellan arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och förmåga 

att identifiera våldsutsatta klienter och samma bakgrundsvariabel hade ett icke-signifikant men 

medelstarkt samband (r=32, p=,051) med förmåga att agera för att stötta våldsutsatta klienter. 

Avslutningsvis förelåg ett starkt signifikant samband (r=45, p=,050) mellan erfarenhet av 

missbruksvård/handläggning och förmåga att identifiera våldsutsatta klienter och ett 

medelstarkt signifikant samband (r=34, p=,037) mellan samma bakgrundsvariabel och  förmåga 

att agera för att stötta våldsutsatta klienter. 

Däremot förelåg inga samband med ovanstående variabler och att utöver 

missbruksärenden handlägga våldsärenden där sambandstest mot denna bakgrundsvariabel 

resulterade i följande: kunskap om våldsutsatthet (r=18, p=,970), kunskap om våldsutsatta 

klienter (r=-18, p=,524), förmåga att identifiera våldsutsatta (r=-21, p=,402), förmåga att agera 

för att stötta våldsutsatta klienter (r=-55, p=,225).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

9.3.2 Samband mellan kunskap och förmåga 

Här presenteras de bivariata analyser som undersökt samband mellan variablerna som berörde 

respondenternas upplevda kompetens. 

I tabell 3 redovisas samband mellan respondenternas upplevda kunskap om våldsutsatthet 

samt våldsutsatta kvinnliga klienter och:  

A) uppskattad förmåga att identifiera våldsutsatta klienter. 

B) uppskattad förmåga att agera för att stötta våldsutsatta klienter. 

Tabell 3. 
Korrelationer mellan respondenternas upplevda kunskapsnivå inom områdena våldsutsatthet 
samt våldsutsatta klienter och uppskattade förmåga att identifiera och stötta våldsutsatta 
klienter. 
 Upplevd säkerhet 

på förmåga att 
identifiera 

våldsutsatta 
klienter  

 

Upplevd 
säkerhet på 
förmåga att 

stötta 
våldsutsatta 

klienter 
Upplevd kunskap om 
våldsutsatthet  
 

r ,526* ,424* 

   
   

Upplevd kunskap om 
våldsutsatta klienter  
 

r ,634** ,594** 

   
   

Note: *, p<.01; **, p<.001 (2-tailed). 

 

Resultatet visade ett signifikant starkt samband (r=53, p=,001) mellan respondenternas 

upplevda kunskap om våldsutsatthet och deras förmåga att identifiera våldsutsatta klienter. 

Resultatet visade även ett signifikant starkt samband (r=63, p=,000) mellan respondenternas 

upplevda kunskapsnivå om våldsutsatta kvinnliga klienter och deras förmåga att identifiera 

våldsutsatta klienter.  

Vidare förelåg ett signifikant medelstarkt samband (r=42, p=,008) mellan 

respondenternas upplevda kunskap om våldsutsatthet och upplevda förmåga att agera för att 

stötta våldsutsatta klienter. Ett signifikant starkt samband (r=59, p=,000) fanns också mellan 

respondenternas upplevda kunskap om våldsutsatta klienter och upplevda förmåga att agera för 

att stötta våldsutsatta klienter.  
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9.4 Kategorisering av kvinnliga klienter i relation till det idealiska offret 

I tabell 4 presenteras resultatet av de variabler som berörde frågeställning 2 rörande 

respondenternas uppfattningar om kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik. I 

relation till denna frågeställning hade respondenterna ombetts generalisera om kvinnliga 

klienter utifrån de framtagna indikatorerna för idealiska respektive icke-idealiska offer (se 

enkätutformning i bilaga 3). Medelvärden under 3 innebär att respondenterna valt ett 

svarsalternativ som utgör en indikator för icke-idealiska offer, detta eftersom skalans mittpunkt 

var 3. Sammantaget kan konstateras att resultatet indikerar att respondenterna på alla utom en 

variabel (generalisera ta mycket plats - lite plats) har tenderat att kategorisera kvinnliga klienter 

som icke-idealiska offer då medelvärdet ligger under 3.  

 

Tabell 4. 

Deskriptiv data för respondenternas svar på den semantiska skalan för kategorisering av 
kvinnliga klienter som icke-idealiska respektive idealiska offer. 
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Generalisera starka-svaga 1 4 2,45 ,828 
Generalisera självsäkra-osäkra 1 5 2,87 ,906 

Generalisera högljudda-
lågmälda 
Generalisera ta mycket plats-
lite plats 
 

1 
 
2 

5 
 
5 

2,89 
 
3,03 

,894 
 
,854 

Generalisera tänja på lagen-
vara laglydiga  

1 4 2,55 ,686 

Generalisera kriminell 
verksamhet-vanligt arbete  

1 4 2,76 ,883 

Generalisera bristande 
föräldraförmåga- god 
barnomsorg  

1 4 2,37 ,786 

Generalisera många lösa 
förbindelser-stabila relationer  

1 4 2,53 ,797 

Generalisera riskfyllda 
miljöer-trygga områden  

1 4 2,13 ,811 

Generalisera hänger på platser 
'gemene man' brukar undvika-
undvika platser med dåligt 
rykte  

1 4 2,55 ,795 
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9.5 Uppfattningen att våldet är sekundärt till missbruket 

Avslutningsvis redogörs i tabell 5 för respondenternas svar på den variabel som berörde 

frågeställning 3 vilken behandlade deras uppfattning i relation till förhållningsättet att 

våldsutsatthet är sekundär till missbruk hos kvinnliga klienter. På påståendet ”det viktigaste för 

att kvinnan ska bli fri från våldet är att hon får hjälp med sitt missbruk” instämde 47,4% av 

respondenterna helt eller delvis, 42,1% tog delvis eller helt avstånd medan resterande 10,5% 

varken instämde eller tog avstånd.  

 
Tabell 5. 
Deskriptiv data för respondenters svar på påståendet rörande förhållningssättet att 
våldsutsatthet är sekundär till missbruk eller beroende. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instämmer 
helt  
 
 
% 

Instämmer 
delvis 
 
 
% 

Varken 
instämmer 
eller tar 
avstånd   
% 

Tar delvis 
avstånd 
  
% 

Tar helt 
avstånd 
 
% 

      
”Det viktigaste 
för att kvinna ska 
bli fri från våldet 
är att hon får 
hjälp med sitt 
missbruk” 
 

5,3 42,1 10,5 36,8 5,3 
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10. Diskussion 

I detta kapitel analyseras studiens resultat i relation till dess teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare forskning inom området. Inledningsvis behandlas studiens första frågeställning genom 

analys av respondenternas upplevda kompetens och analys av de korrelationer som presenterats 

i resultatet, denna analys relateras i huvudsak till tidigare forskning. Sedan behandlas 

respondenternas svar på variabler som berör studiens andra frågeställning rörande uppfattningar 

om målgruppen i relation till deras status som icke-idealiska offer vilket görs med utgångspunkt 

i Christies (1986) teori om det idealiska offret samt forskning om målgruppen. Avslutningsvis 

behandlas studiens tredje frågeställning där respondenternas attityder till förhållningssättet att 

våldsutsatthet är sekundär till missbruk analyseras mot bakgrund av tidigare forskning.  

 

10.1 Kunskap om våldsutsatta kvinnor 

Faktumet att endast 15,8 respektive 10,5 procent av respondenterna upplevde sig ha bristande 

kunskap inom områdena våldsutsatthet och våldsutsatta klienter är ett resultat som inte 

överensstämmer med det resultat som Kunins m.fl. (2007) återgav i sin amerikanska studie vars 

deltagare exempelvis uppgav att otillräcklig utbildning och kunskap ledde till en rädsla att 

”öppna Pandoras ask” i mötet med kvinnor vilket resulterade i en rädsla att adressera frågan om 

våld. Detta stärks av Macy & Goodbourns (2012) litteraturstudie vilken påvisade allmänna 

kunskapsbrister inom missbruksvården gällande målgruppen. Resultatet av denna studie 

utmanar även på denna punkt den samstämmiga bild av bristande kunskap inom området som 

forskning och utredningar i en svensk kontext har påvisat (Holmberg m.fl., 2005; Jarnling, 

2004; Region Dalarna, 2010; SOU, 2006:65). I relation till detta har granskande och beslutande 

instanser i Sverige påpekat vikten av en allmän kompetenshöjning för att målgruppen ska få ett 

likvärdigt stöd som andra våldsutsatta i samhället (Socialstyrelsen, 2011; SOU, 2006:65; IVO, 

2014:2).  

En möjlig förklaring till att denna studie indikerar ett annat resultat än tidigare forskning 

när det kommer till missbrukshandläggarnas kompetens är att några år har gått sedan den 

senaste forskningen inom området publicerades. Under de senaste åren har frågan om arbetet 

mot våld i nära relation frekvent lyfts i Sverige både på ett politiskt plan och i media. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014:2, s. 17) har lyft att: ”Sedan den förra nationella 

tillsynen har det gjorts stora satsningar från regeringen inom området våld i nära relation”. 

Vidare bör nämnas att rörelsen #metoo, vilken startade hösten 2017 och belyste sexuellt våld 

mot kvinnor, fick stor medial uppmärksamhet i Sverige. Där samlades bland annat våldsutsatta 
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kvinnor med missbruk under hashtagen ”utanskyddsnät” (Dahl, 2017) vilket kan tänkas ha 

bidragit till en ökad medvetenhet om våld mot kvinnor med missbruk eller beroende. Den 

allmänt ökade medvetenheten om våld och att målgruppen i större utsträckning 

uppmärksammats medialt skulle kunna vara en möjlig förklaring till att så många som 97,4 

procent av respondenterna ansåg att det var ganska eller mycket relevant att ha kunskap om 

våld inom missbrukshandläggning. En ytterligare tolkning av resultatet är faktumet att delar av 

den presenterade tidigare forskningen, vilken publicerades 2004, 2006 samt 2011, pekade på 

att vissa framsteg redan då hade gjorts när det kom till att öka kompetensen inom området. 

Holmberg m.fl. (2005) lyfte att även om samhällets hjälpinsatser i många fall inte fungerat för 

misshandlade kvinnor med missbruksproblematik så fann studien även motsatta exempel där 

enskilda professionella inom myndigheter haft en mycket god kompetens och förmåga att stödja 

kvinnorna. Även Socialdepartementets utredning om socialtjänstens stöd till våldsutsatta 

kvinnor (SOU, 2006:65) lyfte att kunskapen om våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten hade 

utvecklats i en positiv riktning. Också faktumet att kartläggningen av mäns våld mot kvinnor i 

nära relation i Dalarna utmynnade i en regional handlingsplan (Region Dalarna, 2011) med 

syfte att öka myndigheters generella kompetens och kunskap om våld kan tänkas ha förändrat 

kunskapsläget. 

När det kommer till den nivån som studien rör sig på (den regionala) bör dock 

understrykas att ingen formell uppföljning eller ny kartläggning har gjorts i Dalarna vilket leder 

till att det endast går att spekulera kring vilka kompetenshöjande insatser som genomförts i 

samband med handlingsplanen. En möjlig förklaring till resultatet av denna studie skulle dock 

kunna vara att en kunskapshöjning i Dalarna faktiskt har skett. Dock bör noteras att resultatet 

bygger på handläggarnas självskattade kunskap vilket inte nödvändigtvis speglar den 

kunskapsnivå som framställts som eftersträvansvärd i utredningar eller tidigare forskning. Inte 

heller kan det uteslutas en viss påverkan av sociala förväntningar i respondenternas svar vilket 

kan ha ökat andelen som uppskattat sin kunskap som god eller mycket god. Dock kan 

handläggarnas självskattade kunskapsnivå i viss mån anses stärkt av hur de även svarat på den 

fakta-baserade variabeln om kunskap.  

Alla utom fyra respondenter instämde helt eller delvis på påståendet ”Det är mycket 

vanligt att kvinnan använder missbruket som en överlevnadsstrategi för att orka leva i den 

våldsamma relationen eller miljön”, vilket kan förstås som att handläggarna generellt är 

medvetna om att missbruk kan uppstå som en konsekvens av våldsutsatthet. Detta ligger i linje 

med bland annat Sales och Murphys (2000) forskning som har visat att användandet av alkohol 

eller droger används som en coping-strategi för våldsutsatta kvinnor. Det kan även förstås mot 
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bakgrund av forskning av Beijer m.fl. (2018) som påvisat samband mellan nuvarande och/eller 

tidigare utsatthet för våld och ett senare utvecklande av missbruk eller beroende. Vidare är 

studierna många (Hankin m.fl., 2010; Macy & Goodbourn, 2012; Testa, 2004) vilka påvisat 

sambandet mellan att utsättas för våld och att utveckla eller upprätthålla ett missbruk/beroende. 

Mot bakgrund av att kunskap om sambandet mellan våld och missbruk/beroende är ett 

område som inom forskning kan anses vara väl dokumenterat, är inte respondenternas svar 

överraskande. Kunskap om detta samband skulle kunna förstås som grundläggande kunskap 

om kvinnliga klienter och faktumet att en övervägande majoritet av respondenterna instämde 

på påståendet kan tolkas som en bekräftelse på att den upplevt goda kunskapsnivån åtminstone 

delvis är förankrad i vedertagen kunskap om målgruppen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att respondenterna överlag upplever sin 

kunskapsnivå som god vilket utmanar den bild av kompetens inom missbruksvård som tidigare 

återgetts. Med utgångspunkt i en generellt ökad medvetenhet inom området, att tendenser till 

kompetenshöjningar inom myndigheter tidigare har påvisats samt att respondenterna svar på 

den fakta-baserade variabeln, kan resultatet försiktigt tolkas som att en kunskapshöjning kan ha 

skett i Dalarna inom området.  

 

10.2 Kompetens att identifiera och stötta 

I detta avsnitt behandlas respondenternas svar på de variabler som berör uppskattad förmåga i 

relation till studiens första frågeställning. 

 
10.2.1 Identifikation av våldsutsatta klienter 

Resultatet, vilket visade att endast 5,3 procent av respondenterna kände sig osäkra på sin 

förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnliga klienter, indikerar att handläggarna överlag är 

trygga med sin förmåga att upptäcka när en kvinnlig klient utöver missbruket även är 

våldsutsatt. Detta kan jämföras med Kunins m.fl. (2007) studie där missbrukspersonal, trots att 

de överlag upplevde sig ha bristande kunskap om våld, ansåg sig tillräckligt kompetenta att 

upptäcka våldsutsatthet hos sina klienter.   

Handläggarnas uppskattade förmåga kan på denna punkt jämföras med hur de svarade 

på den fakta-baserade variabeln där de ombads uppskatta hur många av deras kvinnliga klienter 

som även är våldsutsatta. På denna variabel uppskattade den största andelen av respondenterna 

(50%) att tre av fyra eller nästan alla kvinnliga klienter med missbruk/beroende är våldsutsatta. 

När det kommer till forskning som undersökt våldets utbredning hos kvinnor med 

missbruk/beroende varierar resultatet beroende på kontexten den genomförts i. Dock kan 
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konstateras att den ovan nämnda uppskattningen ligger i linje med forskning inom området. I 

en internationell kontext har forskare påvisat att mellan 71 till 91 procent av kvinnor med 

missbruk/beroende tidigare eller vid undersökningstillfället var utsatta för våld och övergrepp 

av sin partner (Cohen, Dickow, Horner, Zweben, Balabis & Reiber, 2003; Macy & Goodbourn, 

2012; Sales & Murphy, 2000). Svensk forskning indikerar att våldsutsattheten hos målgruppen 

är lika utbredd i Sverige. Holmberg m.fl. (2005) påvisade att 92 procent av de deltagande 

kvinnorna med missbruk någon gång efter sin 15-årsdag hade utsatts för våld av en partner samt 

att 75 procent av dessa kvinnor utsatts för våld inom de närmsta två åren. Ett liknande resultat 

presenterades av Armelius och Armelius (2010) där 75 procent av de tillfrågade kvinnorna 

uppgav att de varit utsatt för misshandel någon gång tidigare i livet eller under de senaste 30 

dagarna. Även Beijer m.fl. (2018) presenterar att 91 procent av de deltagande kvinnorna hade 

utsatts för våld.  

Den andra svarstendensen (39,5%) hos respondenterna var att uppskatta att hälften av 

deras kvinnliga klienter är våldsutsatta. Även om detta ligger något under de siffror som 

forskning påvisat bör här tas i beaktande att delar av den ovan presenterade forskning har 

studerat kvinnor som kan tänkas ha en svårare utsatthet än de kvinnor som 

missbrukshandläggare generellt kommer i kontakt med. T.ex. inkluderade Beijer m.fl. (2018) 

kvinnor med substansberoende där halva urvalsgruppen var hemlösa. Deltagarna i Sales och 

Murphys (2000) studie hade använt droger under mer än en fjärdedel av sin graviditet och 

resultaten från Cohen m.fl. (2003) studie bygger på kvinnor som är inskrivna på 

behandlingshem med tyngre drogmissbruk. Respondenterna i denna undersökning har ombetts 

att uppskatta våldsutsatthet hos alla kvinnliga klienter inom missbrukshandläggning vilket är 

en målgrupp som troligtvis skiljer sig från en del av den presenterade forskningen. Troligtvis 

utgör kvinnliga klienter inom missbrukshandläggning en mer heterogen grupp där vissa kan 

tänkas ha en något mindre utsatt livssituation än kvinnor som redan har beviljats insats för 

behandlingshem, har ett tyngre drogmissbruk eller är hemlösa. 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet att handläggarna överlag uppskattar sin 

förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnliga klienter som god vilket kan anses delvis stärkt av 

hur de svarat på den fakta-baserade variabeln, där handläggarnas uppskattning inte skiljer sig 

nämnvärt från den presenterade forskningen. Sammantaget är detta ett intressant resultat då det 

utmanar bilden som påvisats inom Sverige vilken är att professionella tenderar förbise 

våldsutsatthet hos denna grupp av kvinnor (Holmberg m.fl., 2005; Socialstyrelsen, 2011; SOU, 

2006:65).   
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10.2.2 Stöttning av våldsutsatta kvinnliga klienter 

Både internationell, svensk forskning samt en regional kartläggning har belyst att förekomsten 

av anpassade stödinsatser till denna målgrupp i stor utsträckning saknas (IVO, 2014:2; Macy 

& Goodbourn, 2012; Region Dalarna, 2010; Socialstyrelsen, 2011). Denna studie har dock inte 

undersökt beviljade insatser till våldsutsatta klienter. Därmed kan inte resultatet av 

handläggarnas självskattade förmåga att stötta våldsutsatta klienter relateras till faktiska 

stödinsatser som beviljas dessa klienter. Det som studien däremot undersökte var handläggarnas 

upplevda förmåga att anpassa sitt bemötande samt förmåga att stötta våldsutsatta klienter 

exempelvis genom att hänvisa dem till andra stöttande instanser (se bilaga 3, enkät).  

Resultatet visar att 65,8 procent av respondenterna kände sig säkra på sin förmåga att 

agera för att stötta våldsutsatta klienter vilket, i likhet med resultatet för upplevd kunskap, inte 

överensstämmer med resultatet av Kunins m.fl. (2007) undersökning. Resultatet av denna 

studie står även i direkt kontrast till svensk forskning vilken påvisat att målgruppen ofta möts 

av misstro i kontakt med yrkesverksamma inom myndigheter samt att stora brister finns i 

samverkan mellan missbruksvården och andra instanser (Holmberg m.fl., 2005; Jarnling, 

2004). Den av forskare dokumenterade bilden av ömsesidig misstro mellan professionella och 

målgruppen stärktes när Socialstyrelsen (2011) publicerade ett utbildningsmaterial riktat till 

socialtjänsten om våldsutsatta kvinnor med missbruk/beroende. Här lyftes att dessa kvinnor 

sällan söker hjälp just på grund av fördomsfullt och negativt bemötande av socialtjänst samt att 

kvinnorna upplevde att ingen hjälp fanns att erhålla i relation till våldsutsattheten för de som 

även har missbruksproblem. Slutligen konstaterade IVO (2014:2), i den senaste tillsynen som 

finns att tillgå när denna studie publiceras, att: ” […] missbrukande våldsutsatta kvinnor verkar 

fortfarande få ”skylla sig själva” (s. 30). När det kommer till samverkan mellan 

missbruksvården och andra instanser har Socialstyrelsen (2011) vidare understrukit att väl 

fungerande samverkan är en förutsättning för att våldsutsatta kvinnor med missbruk eller 

beroende ska få det stöd och hjälp de behöver. Detta område har dock utpekats som bristfälligt 

och i behov av utveckling av både beslutande och utredande instanser (IVO, 2014:2; Skr, 

2016/17:10; Socialstyrelsen, 2011; SOU, 2006:65). 

Med utgångspunkt i detta indikerar denna studies resultat att en viss diskrepans finns 

mellan respondenternas syn på stödet som ges till målgruppen och forskningens slutsatser kring 

det stöd dessa kvinnor erhåller i mötet med t.ex. socialtjänsten. En möjlig förklaring till 

diskrepansen är att föreliggande studie har undersökt professionellas uppfattning om sin egen 

förmåga att stötta målgruppen och resultatet bygger därmed på professionellas perspektiv. Den 
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presenterade forskningen däremot kan tolkas i huvudsak utgå ifrån brukarnas, dvs kvinnornas, 

behov. Detta med utgångspunkt i att den bygger dels på våldsutsatta kvinnor med missbruk och 

beroende egna upplevelser av att möta myndigheter eller andra hjälpinstanser och dels på analys 

av stödet utifrån en helhetssyn där kvinnornas behov står i centrum.  

Sammantaget kan det konstateras att resultatet och respondenternas självskattade goda 

förmåga att stötta våldsutsatta klienter inte överensstämmer med forskning som bygger på 

kvinnors erfarenheter av att möta socialtjänsten. Poängteras bör dock att den presenterade 

forskningen inte specifikt har undersökt kvinnor som varit i kontakt med socialtjänst eller andra 

myndigheter i Dalarna. Uteslutas kan därför inte att Dalarna faktiskt skiljer sig när det kommer 

till hur kvalitén på stödet till målgruppen ser ut. I det fall stödet som ges till målgruppen är 

likvärdigt med resten av Sverige är en möjlig tolkning dock att respondenterna skattar sin egna 

förmåga som god då de utgår ifrån en annorlunda uppfattning om vad stödet ska innefatta/hur 

det ska utformas än forskning baserad på brukarperspektiv.  

 
10.3 Samband relaterade till upplevd kompetens 

Under denna rubrik tolkas de sambandsanalyser som berörde frågeställning 1.1.  

Inledningsvis kan konstateras att resultatet visar att ett samband föreligger mellan att ha 

tidigare arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och/eller missbruksvård och variabler som 

berör upplevd kompetens. Även om studiens tvärsnittsdesign inte möjliggör konstaterande av 

kausala samband är dock en logisk tolkning av resultatet att bristande kompetens inom 

områdena beror på kortare arbetslivserfarenhet. Inga samband förelåg däremot mellan upplevd 

kompetens och att utöver missbruksärenden även handlägga våldsärenden. Det kan anses 

anmärkningsvärt att svaren från de respondenter som även handlägger våldsärenden inte 

utmärker sig på något sätt jämfört med den andra halvan av urvalsgruppen. Detta indikerar att 

handläggning av våldsärenden när det kommer till missbrukshandläggare i Dalarna inte leder 

till en upplevt högre kompetens i relation till målgruppen. 

Vidare visade resultatet av studien att signifikanta samband förelåg mellan 

handläggarnas upplevda kunskap (om både våldsutsatthet och våldsutsatta klienter) och 

upplevda förmåga (rörande både identifikation av våldsutsatta klienter samt förmåga att stötta 

dessa).  Sammanfattningsvis kan dessa samband förstås som att kunskap och förmåga korrelerar 

med varandra samt att den lilla minoritet som upplevde sig ha bristande kompetens kan 

förklaras med att de även hade kortare arbetslivserfarenhet.  
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10.4 Kvinnliga klienter som icke-idealiska offer 

Under denna rubrik analyseras och diskuteras resultatet av respondenternas svar på de variabler 

som behandlar frågeställning 2. 

När respondenterna ombads att generalisera om kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblematik utefter sina egna erfarenheter av att möta dem i sitt arbete framträdde i 

resultatet en tydlig trend där handläggarna genomgående tenderade att välja de svarsalternativ 

som speglade indikatorerna för att vara ett icke-idealiskt offer. Detta kan knappast anses vara 

ett kontroversiellt resultat utan stämmer väl överens med den bild som både forskning och 

rapporter återger. Forskare (Holmberg m.fl., 2005; Jarnling, 2004) har beskrivit hur kvinnor 

med missbruks- eller beroendeproblematik sällan beter sig som idealiska offer samt har visat 

att dessa kvinnor har en livsstil som kan tänkas förstärka bilden av dem som icke-idealiska 

offer. Detta kopplar forskarna till målgruppens svårigheter att få hjälp och stöd i relation till 

våldsutsattheten. Jarnling (2004) beskriver vidare hur dessa kvinnor ofta av professionella 

uppfattas ha en mycket tuff yta: 

Hon beter sig sällan som ett idealiskt offer – hon kan vara svårtillgänglig, misstroende, 
provocerande, gapig, förvirrad eller stökig, vilket kanske gör att den som försöker 
hjälpa ger upp – vilket hon i sin tur visste från början, dvs att hon inte skulle få någon 
hjälp. Hennes känsla blir, att hon inte är värd att få hjälp (s. 2). 

 

Även socialstyrelsen (2011) lyfter att kvinnorna betraktas som icke-idealiska offer och att det 

många gånger resulterar i att våldet de utsätts för osynliggörs samt att kvinnorna istället tenderar 

att ses som medansvariga för våldet på grund sitt missbruk.  

Respondenternas svar kan med utgångspunkt i ovanstående forskning ses som en 

bekräftelse på att dessa kvinnor även inom missbrukshandläggning i Dalarna uppfattas som 

icke-idealiska offer.  

 
10.5 Tendens att uppfatta våldet som sekundärt till missbruket 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av de variabler som berörde frågeställning 3.  

När det kommer till undersökningens påstående: ”Det viktigaste för att kvinnan ska bli 

fri från våldet är att hon får hjälp med sitt missbruk” var spridningen i svaren stor, 47,4 procent 

av respondenterna instämde medan 42,1 procent tog avstånd. En tolkning av detta är att det inte 

råder konsensus inom urvalsgruppen när det kommer till huruvida missbruket bör prioriteras i 

utformandet av stöd till våldsutsatta klienter, men att den största andelen av respondenterna 

menar att kvinnan i första hand bör få hjälp med sitt missbruk för att våldet ska upphöra.  
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Detta kan förstås mot bakgrund av forskning och utredningar vilka har visat att ett 

förhållningssätt som går emot rekommenderade praktiker fortfarande tycks dominera den 

svenska missbruksvården. Bland annat Socialstyrelsen (2011) har lyft att arbetet med dessa 

kvinnor bör utformas på ett sådant sätt att kvinnorna har möjlighet att bearbeta 

våldserfarenheter utan att krav på nykterhet ställs vilket stärks av regeringens riktlinjer (Skr, 

2016/17) som lyfter att stöd till våldsutsatta bör anpassas utefter utsatta gruppers särskilda 

behov. Samtidigt visar forskning och utredningar både i en internationell såväl som en svensk 

kontext att det dominerade förhållningssättet inom missbruksvården tycks vara att främst 

förklara våldsutsattheten som en konsekvens av missbruket (Holmberg m.fl., 2005; IVO, 

2014:2; Jarnling, 2004; Macy & Goodbourn, 2012; Socialstyrelsen, 2011; SOU, 2006:65). 

En möjlig tolkning av åsikterna hos de respondenter som inte instämmer på påståendet 

är att man anser att arbetet med denna målgrupp bör utgå ifrån ett parallellt arbete med våldet 

och missbruket. Detta skulle iså fall gå i linje med de rekommenderade praktiker och riktlinjer 

som finns att tillgå (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen 2016; SOSFS, 2014:4). När det 

kommer till den andra halvan av respondentgruppen vilka instämde på påståendet kan detta 

tolkas som att de anser att missbruksbehandling i första hand bör prioriteras i kontakt med dessa 

kvinnor. En möjlig tolkning av dessa respondenter är att de speglar det ovan redovisade 

förlegade men dominerande förhållningssättet inom missbruksvården som framförallt ser till 

kvinnans hjälpbehov i relation till hennes missbruk, att våldet är sekundärt till missbruket. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet indikerar att det 

dominerande förhållningssättet inom missbrukshandläggning i Dalarna är att främst förklara 

målgruppens våldsutsatthet som en konsekvens av missbruket. Dock föreligger ingen 

konsensus i urvalsgruppen och spridningen i respondenterna svar visar en tudelning i relation 

till denna fråga.  
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11. Diskussion mot den teoretiska ramen 

I detta kapitel diskuteras och tolkas studiens resultat med utgångspunkt i både och Christies 

(1986) teori om det idealiska offret och Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater. Därefter 

diskuteras studiens styrkor och svagheter.   

 

11.1 Icke-idealiska offer och det osynliggjorda våldet 

Under denna rubrik diskuteras och tolkas handläggarnas uppfattningar om kvinnor med 

missbruks- eller beroendeproblematik mot bakgrund av teorin om det idealiska offret. 

Resultatet visade både att handläggarna genomgående tenderade att uppfatta kvinnliga klienter 

i enlighet med kriterierna för icke-idealiska offer och att den största andelen uppfattade 

våldsutsattheten som sekundär till missbruket.   

Mot bakgrund av detta kan det tänkas att tendensen att se till missbruket i första hand 

hänger ihop med faktumet att de inte är idealiska offer. Christie (1986) menade att för att uppnå 

en legitim status som brottsoffer krävs det att individen någorlunda passar in i normen för 

brottsoffer och att icke-idealiska offer har svårare att få hjälp i relation till sin brottsutsatthet. 

Strobls (2004) vidareutveckling av denna teori går ut på att offerstatus är något som förhandlas 

mellan individen som utsatts för brott och representanter av samhället. Vidare menade han att 

individer som tillhör marginaliserade och stigmatiserade samhällsgrupper löper högre risk att 

ifrågasättas som offer när de utsätts för brott och att samhället snarare uppvisar tendenser att 

vilja tillskriva dem en förövarstatus (Strobl, 2004). Här kan konstateras att kvinnor med 

missbruk/beroende med stor sannolikhet tillhör en utav samhällets mest stigmatiserade grupper.  

Med utgångspunkt i Christies (1986) teori och Strobls (2004) vidareutveckling av denna 

är en möjlig tolkning av resultatet att kvinnornas status som icke-idealiska offer innebär att 

handläggarna tenderar att inte fullt ut betrakta dessa klienter som legitima brottsoffer, detta trots 

att resultatet även visar att den största andelen av respondenterna uppskattar våldsutsattheten 

som mycket utbredd hos sina klienter. Faktumet att den största andelen av respondenterna 

tycktes uppfatta våldsutsattheten som sekundär till missbruket skulle även kunna förstås mot 

bakgrund av Strobl (2004) då detta indirekt kan tolkas som ett sätt att tillskriva kvinnorna ett 

medansvar för våldet de utsätts för, dvs delvis tillskriva dem en sorts förövarstatus - eftersom 

kvinnorna ”inte tar ansvar för sitt missbruk” fortsätter de bli utsatta för våld. 
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11.2 Byråkratins paradox och det osynliggjorda våldet 

Under denna rubrik vidareutvecklas diskussionen och tolkningen av resultatet av handläggarnas 

uppfattning om målgruppen med utgångspunkt i Lispkys (1980) begrepp byråkratins paradox. 

I föregående rubrik lyftes målgruppens status som icke-idealiska offer som en möjlig förståelse 

av att våldsutsattheten hos målgruppen tycks osynliggöras av missbruket. Denna tendens att 

främst fokusera på kvinnan i egenskap av hennes missbruk skulle även kunna förstås mot 

bakgrund av byråkratins paradox.  

Lipsky (1980) menade att en paradox är inbyggd i byråkratiskt utformade 

organisationer. Denna kan förstås som ett inbyggt systemfel vilket bland annat resulterar i att 

klienter med komplexa och unika livssituationer passas in i på förhand konstruerad och 

begränsade kategorier. Paradoxen grundar sig i att gräsrotsbyråkraterna å ena sidan har ett 

mycket omfattande och nästintill oöverskådligt regelverk att ta hänsyn till i mötet med klienter 

samtidigt som de ständigt arbetar under bristande resurser med krav på effektiv masshantering 

av ärenden. 

I kontexten av missbrukshandläggning skulle byråkratins paradox kunna förstås som att 

det omfattande regelverk som en handläggare har att utgå ifrån, vilket utgår ifrån helhetssyn 

och särskilt anpassade insatser, inte går att tillämpa i praktiken. Detta eftersom klienterna de 

möter behöver passas in i den på förhand utformade ”missbruks-klientkategorin” för att 

effektivt kunna hanteras inom socialtjänstens organisering. Med utgångspunkt i tillämpningen 

av Lispkys teori är en förståelse av respondenters svar att handläggarna är begränsade av 

systemet (byråkratin) till att framförallt betrakta klienter som ”missbrukare” när de möter dem 

inom missbrukshandläggning. Om klienten ifråga i verkligheten har en dubbel problematik, 

vilken innefattar både våldsutsatthet och missbruk/beroende, tycks handläggarna sakna en 

klientkategori med insatser utformade för både missbruk och våldsutsatthet. Detta skulle kunna 

tänkas leda till att framförallt missbruket får fokus i utformningen av stödet till kvinnan, trots 

att handläggarna generellt tycks vara medvetna om våldsutsattheten, ha en god kompetens att 

möta våldsutsatta kvinnliga klienter och vissa inte anser att missbruket ska prioriteras för att 

kvinnan ska bli fri från våldet.  

 

11.3 Undersökningens styrkor och svagheter  

En fördel med denna studie är att den var en totalundersökning av Dalarnas 

missbrukshandläggare. Även genomförandemetoden kan betraktas som en utav studiens styrkor 

då den troligtvis bidrog till den goda svarsfrekvensen samt att undersökningen inte drabbades 
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av något internt svarsbortfall. Med utgångspunkt i urval och genomförandemetod är en av 

studiens styrkor därmed att resultatet kan betraktas som representativt för hela urvalsgruppen. 

En styrka med studien är vidare att flertalet aspekter av forskningsfrågan har undersökts 

där både kompetens och uppfattningar har studerats i relation till missbrukshandläggares 

perspektiv. Ansträngningar har dessutom gjorts att relatera resultatet av respondenternas 

upplevda kompetens till fakta-baserade variabler som utgjorde en referenspunkt till 

självskattningen. Dock har ambitionen att studera forskningsfrågan utifrån flertalet aspekter 

även medfört en nackdel eftersom det har skett på bekostnad av att ingen variabel studeras 

särskilt ingående eller med större omfattning. Detta har lett till att frågeställningarna besvaras 

med utgångspunkt i resultatet av ett begränsat antal variabler. Detta hänger ihop med de 

ansträngningar som gjordes i enkätutformningen för att reducera risken av att respondenterna 

svarade utifrån sociala förväntningar, där tre övriga kategorier som inte var relevanta för syftet 

genomgående inkluderades (se 7.4 Operationalisering).  Detta kan med en viss försiktighet ses 

som en styrka med studien även om det bör poängteras att det inte kan uteslutas att respondenter 

i viss mån ändå uppskattat sin kompetens högre på grund av sociala förväntningar eller andra 

faktorer. Valet att inkludera övriga kategorier i enkäten innebar dock en ytterligare begränsning 

av hur ingående variabler kunde studeras.  

En annan brist i relation till studien är att forskning om våldsutsatta kvinnor med 

missbruks- eller beroendeproblematik generellt har ett behov av uppdatering och utveckling. 

Detta har medfört att denna studies analys har inkluderat forskning vilken kan betraktas som 

gammal. Dock har ansträngningar gjorts för att motivera att resultat ifrån äldre forskning 

fortfarande kan anses relevant genom att påvisa att mer aktuell forskning fortfarande lyfter 

liknande aspekter. En annan nackdel relaterat till forskningsläget inom området är bristen på 

aktuella kartläggningar med regionalt fokus. Eftersom denna studie inte har syftat till att 

kartlägga stödet till målgruppen inom området för undersökningen har de delar av analysen 

som berör stöd till våldsutsatta kvinnliga klienter enbart kunnat relateras till forskning 

genomförd i andra kontexter. En styrka med studien i relation till detta är dock att 

undersökningen breddar kunskapen inom ett tidigare, i stor utsträckning, outforskat område.  

Lyftas bör även att föreliggande studie inte har undersökt handläggarnas organisatoriska 

förutsättningar i relation till t.ex. resurser och klientkategorier vilket har resulterat i att 

diskussion kring dessa aspekter enbart lutar sig mot teori och tidigare forskning. Studien har 

inte heller innefattat en intersektionell analys då denna studie framförallt har undersökt 

handläggares perspektiv på målgruppen med utgångspunkt i det idealiska offret. Andra 

perspektiv såsom könsmaktsperspektivet, klassperspektiv, etnicitet och sexualitet saknas helt 

och hade troligtvis fördjupat förståelsen av målgruppens situation.   
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12. Slutord 

Syftet med denna studie var att mot bakgrund av Christies (1986) teori om det idealiska offret 

beskriva missbrukshandläggare i Dalarnas upplevda kompetens i relation till våldsutsatta 

kvinnliga klienter samt att undersöka deras uppfattningar om kvinnor med missbruk/beroende. 

I inledningen av denna uppsats ställs frågan huruvida det är kompetenshöjande insatser som 

krävs för att våldsutsatta kvinnor med missbruk eller beroende ska få det stöd och den hjälp de 

behöver för att bli fria från våld. Det resultat som denna studie har mynnat ut i kan ses som en 

indikation på att detta inte är fallet, åtminstone inte sett ur missbrukshandläggare i Dalarnas 

perspektiv. Resultatet visade att en majoritet av respondenterna upplevde sig ha god kompetens 

både i form av kunskap och förmåga i relation till målgruppen. De få respondenter som 

upplevde sig ha bristfällig kompetens kunde förklaras med att de även hade kortare 

arbetslivserfarenhet. Detta kan ses som en indikation på att det inte går att ”utbilda bort” 

problemet att våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik verkar falla 

mellan stolarna inom socialtjänsten. Mer studier behövs dock för att mer grundligt undersöka 

huruvida den upplevda kompetensen hos missbrukshandläggare verkligen motsvarar en 

eftersträvansvärd nivå av kunskap/förmåga i relation till målgruppen. Även om studien inte 

undersökt vilka faktorer som påverkar det bemötande eller stöd som målgruppen i praktiken 

erhåller visar resultatet att respondenterna tenderade att kategorisera kvinnliga klienter i 

enlighet med kriterierna för icke-idealiska offer och den största andelen av respondenterna 

(47,4%) tycktes dela förhållningssättet att våldsutsatthet är sekundär till missbruk. Resultatet 

av handläggarnas uppfattningar i relation till målgruppen stärks på denna punkt av tidigare 

forskning vilket påvisat att målgruppen tenderar att betraktas som icke-idealiska offer vilket 

kan leda till ett osynliggörande av våldet samt att det dominerande förhållningssättet inom 

missbruksvård är att bemöta kvinnan i huvudsak utifrån hennes missbruk. Studien kan därmed 

ses som en bekräftelse på att kvinnorna betraktas som icke-idealiska offer och att det 

dominerande förhållningssättet även inom Dalarna är att i första hand se till kvinnans missbruk.  

I relation till detta lyfter studien avslutningsvis att socialtjänstens organisering kan 

tänkas sätta käppar i hjulet när det kommer till att bemöta denna målgrupps dubbla problematik 

eftersom den utgår ifrån att klienten passar in i på förhand utformade klientkategorier vilket 

motverkar ett arbete utifrån en helhetssyn. Socialtjänstens organisering kan i relation till detta 

kunna tänkas bibehålla och indirekt främja ett arbete som utgår ifrån att våldet är sekundärt till 

missbruket. Här lyfter även studien kvinnornas status som icke-idealiska offer som en möjlig 
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förklaring till att våldsutsatta kvinnliga klienter främst tenderar att bemötas i relation till sitt 

missbruk eller beroende, trots att handläggarna tycks vara medvetna om våldet. 

Det som studien bidrar med är att lösningen på detta problem inte tycks vara att enbart 

skicka de missbrukshandläggare som möter målgruppen på fler kompetenshöjande 

utbildningar. Istället belyser studien att uppfattningar om målgruppen både på en handläggar-

nivå samt organisatorisk nivå kan tänkas påverka att våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblematik inte fullt ut erkänns som brottsoffer, trots att de är våldsutsatta.   

 

12.1 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare konstaterats är målgruppen våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblematik ett forskningsfält som har ett övergripande behov av att kompletteras och 

utvecklas både när det kommer till kvantitativa och kvalitativa studier. Nyare forskning om 

utbredningen av våldsutsatthet hos dessa kvinnor behövs samt forskning som berör 

socialtjänstens arbete med denna målgrupp. Framförallt mer omfattande kvantitativa 

kartläggningar saknas inom området.  

Med utgångspunkt i denna studies begränsningar är ett förslag på framtida forskning att 

vidare utforska varför stödet till dessa kvinnor tycks brista med utgångspunkt både i 

organisatoriska faktorer och ett intersektionellt perspektiv.  

Med utgångspunkt i denna studies resultat är ett förslag på framtida forskning även att 

vidare utforska den påvisade diskrepansen mellan den tidigare bilden av bristande kompetens 

och socialarbetares självskattade kompetens som i denna studie generellt visade sig vara god. 

Studier som mer djupgående undersöker upplevd kompetens i relation till fakta-baserade 

variabler om t.ex. kunskap vore i relation till detta särskilt intressant.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Information om studien 
Du är varmt välkommen att delta i denna enkätstudie som är en del av vårt examensarbete. Vi 
som genomför enkätundersökningen är två socionomstudenter och studien är en kvantitativ 
undersökning av missbrukshandläggare i Dalarnas arbete med kvinnor med missbruks- eller 
beroendeproblematik.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning eftersom du är en av de personerna 
i Dalarna som arbetar med att handlägga missbruksärenden. Ditt deltagande är helt frivilligt 
och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Genom att besvara 
enkäten samtycker du till deltagande i studien.  
 
När det kommer till svensk forskning som handlar om socialtjänstens arbete med personer med 
missbruk eller beroende så har de allra flesta studier genomförts i storstadsregionerna, dessutom 
fokuserar de ofta på manliga klienter. Eftersom det saknas forskning inom området vill vi därför 
genomföra en studie som har kvinnor i Dalarna som fokus. Det vi är intresserade av att 
undersöka är hur missbrukshandläggare i Dalarna arbetar med kvinnliga klienter i relation till 
olika bakomliggande faktorer som många gånger samspelar med och påverkar missbruket och 
rehabiliteringen. I Dalarna är ni just nu 47 personer som handlägger missbruksärenden och 
samtliga har blivit tillfrågade att delta i studien, ditt svar är därför värdefullt för att resultatet 
ska bli representativt för Dalarna.  
 
Enkäten består av 5 avsnitt med frågor och tar cirka 15 minuter att besvara. I huvudsak handlar 
frågorna om din erfarenhet av att möta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik i 
relation till några utvalda bakomliggande faktorer som kan samspela med och påverka missbruk 
och beroende. 
 
Du är helt anonym i undersökningen och de insamlade svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär att endast vi som genomför studien samt vår handledare har 
tillgång till svaren och att resultaten enbart kommer att användas i forskningssyfte som underlag 
för examensarbetet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna. Du kommer ges möjlighet att ta del av resultaten i samband med Högskolan 
Dalarnas FoU-marknad den 16 januari 2019 och om du önskar även genom att få uppsatsen 
skickad till dig.  
 
Om du har några frågor kring studien eller deltagandet i enkäten är du välkommen att kontakta 
oss. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Falun den 21 november 2018 
   
    
Lovisa Nordqvist Åsa Djuse   Kevin McKee  
 
076-1429746  073-6136593    023-778238 
 
h15lovno@du h15asadj@du.se   kmc@du.se 
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Bilaga 2 –  Etisk egengranskning 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel: Kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik: en kartläggning av Dalarnas 
missbrukshandläggares upplevda kunskap och förmåga 
Student/studenter: Lovisa Nordqvist, Åsa Djuse 
Handledare:  Kevin McKee    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 
med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)?  
 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 
ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 
(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening 
 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår 
i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 3 – Enkät 
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