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Abstract 

 

Author: Carina Nilsson and Maria Wernhult 

Title: What help does the Society offer to abusive women who are exposed of 

violence?    

Supervisor:   Torbjörn Hjort 

Assessor:      Agneta Hedblom 

 

The purpose of this study was to examine what kind of help the Society can offer the 
abusive women who are exposed of violence, and then analyze the result from four 
theoretical perspectives: gender, stigma, male dominance and normalization process. 
Are the women a forgotten group? The Social Service is built up with the man as a 
norm. The men are prioritized when it gets to treatment and living. The abusive 
women are more stigmatized than the abusive men because they don’t take 
responsibility for their family. The result showed that The Social Service is in charge 
of this group of women. They could offer the women company and support if there 
were a trial against the perpetrator coming up and finally they could offer the women 
private interviews. The help that was missing was a safe location for the women to 
reside at.     

 

We have chosen a qualitative approach and we have analyzed the information from 
four theoretical perspectives gender, stigma, male dominance and the normalization 
process. 

 

 

Keywords: stigma, normalized process, discriminate, genus, women, violence   
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1. Förord 
 

 

Det har varit ett intressant och givande uppsatsarbete som har gett oss en bredare 

inblick och större förståelse för hur det i samhället ser ut för en våldsutsatt kvinna 

med missbruksproblematik. Vi har fått svar på våra frågeställningar och dessa har i 

sin tur utmynnat i en uppsats som förhoppningsvis ska väcka en tanke hos läsaren. 

 

Vi vill tacka våra informanter för att de har tagit sig tid att träffa oss för intervjuer.   

Vi vill även tacka vår handledare Torbjörn Hjort för en pedagogisk och konstruktiv 

handledning som har bidragit till nya infallsvinklar och tankegångar. 
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2. Inledning 

2.1 Problemformulering 
 Det är inte lätt att dras med en missbruksproblematik i vårt samhälle. Och om man 

dessutom är en missbrukande kvinna som utsätts för något slags våld av en som man 

har en nära relation till försvåras situationen ännu mer. För att orka med att leva i en 

misshandelsrelation så kan missbruket ses som en form av självmedicinering till 

exempel på grund av depressioner eller en dålig självkänsla. För att förstå hur 

kvinnan och mannens roller fungerar i ett missbruks/misshandelsförhållande så 

använder vi oss av normaliseringsprocessen för att förklara hur mannens våld och 

övertag mot kvinnan sker stegvis (Lundgren, 1991). 

I en motion till riksdagen (2007/08: So 210), menar Carina Hägg att samhället är i 

stort behov av stödprogram och skyddat boende för denna grupp. Detta väckte vårt 

intresse för att ta reda på om man har missat denna utsatta grupp. Att Kvinnojouren 

inte tar emot missbrukande kvinnor på grund av säkerhetsskäl har länge varit känt . 

Missbrukande kvinnor finns i alla samhällsgrupper och för att nå dessa kvinnor krävs 

det riktade insatser. Hägg menar att de ekonomiska anslagen som de idag får inte 

räcker till för att kvinnojourerna skall ha möjlighet att ta emot kvinnor med denna 

problematik. Detta väckte vårt intresse för att ta reda på om detta är en grupp som 

faller mellan stolarna och undersöka närmre vad som i praktiken kunde erbjudas 

dessa kvinnor. 

Vi har valt att göra vår undersökning i staden Helsingborg som har ett invånarantal på 

126 000. Tidigare i vår genomfördes ett projekt som har initierats av Helsingborgs 

socialförvaltning vars syfte är att kartlägga våldsutsatta kvinnor med 

missbruksproblem inom kommunen. Resultaten visade på att 96 % av de 

missbrukande kvinnorna har utsatts för någon form av fysisk, psykiskt eller sexuellt 

våld utav den de har en nära relation till.  Vi har inte någon procentuell siffra för hur 

många av de kvinnor som inte har någon missbruksproblematik som utsätts för våld. 
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Däremot fick vi information av familjevåldsenheten att under 2008 så hade de en 

pågående kontakt med ca 200 kvinnor samt att det samma år tillkom ytterligare 200. 

2.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att i Helsingborgs kommun undersöka vilka resurser som 

finns för att hjälpa missbrukande och våldsutsatta kvinnor samt utifrån de teoretiska 

perspektiven genus, stigma, manlig dominans och normaliseringsprocessen göra en 

analys av den insamlade empirin.  

2.3 Frågeställningar 
 

• Vem bär huvudansvaret för hjälpinsatser som finns att tillgå för missbrukande 

kvinnor som utsätts för våld? 

• Hur mycket påverkar kvinnornas missbruksproblematik tillgången till 

resursers jämfört med resurserna för våldsutsatta kvinnor utan 

missbruksproblem? 

• Vilken hjälpinsats efterfrågas mest?  

 

3. Bakgrund 
För att få en större blick över den svåra livssituation som våldsutsatta och 

missbrukande kvinnor befinner sig i har vi valt att titta på hur kvinnans historia ser ut 

bakåt i tiden. Vi kommer avslutningsvis att använda oss av ett forskningsarbete av 

Ingela Kolfjord för att beskriva hur det i dagsläget ser ut för missbrukande kvinnor 

som utsätts för våld. 

3.1 Kvinnohistoria och könsordning 
Historien om kvinnan har sin utgångspunkt i ett fastlåst system, där det nästan enbart 

är kvinnorna som är flexibla, med vidgade och inte allt för sällan dubbla 

verksamhetsområden (Ohlander & Strömberg, 1996). Kvinnorna kan gå över gränsen 
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och överta mannens roll om det behövs, men männen däremot går aldrig över gränsen 

och tar över kvinnornas ansvarsområde.  

Denna könsordning har djupa historiska rötter som tillåter männen att dominera 

kvinnorna. Där männen formas som en intressegrupp fullt upptagna med att försvara 

sina privilegier och de lämnar sällan ifrån sig makten frivilligt (Hydén & Månsson, 

2006). Om makten som männen besitter hotas använder de ibland våld för att kunna 

behålla sin dominerande ställning och i dagens relationer leder detta våld till 

handlingar som till exempel övergrepp, misshandel och våldtäkt.   

3.2 Kvinnofridslagar 
Kvinnofrid som är en av Sveriges fyra äldsta lagar lagstadgades år 1279 och trots 

denna tidiga lag kan vi fortlöpande i vår rättshistoria se hur männen förtrycker 

kvinnorna (Bratt, 2003). 

I Birger Jarls kvinnofridslagar från 1256 betraktades kvinnorov och våldtäkt som 

brottsliga gärningar om det utfördes av utomstående (Eliasson, 2003). Om brottet 

upptäcktes och det fanns bevis att tillgå så blev den skyldige dömd till fredlöshet. 

Förr i tiden fanns det ingen statsmakt som kunde garantera skydd för sina 

medborgare. Det naturliga skyddet kom istället ifrån släkt och vänner som agerade 

polis och armé för invånarna. 

Kvinnofridslagarna som fanns berörde främst familjens och släktens ära och 

ryktbarhet och handlade inte om att skydda den enskilda kvinnan.  Mannen i familjen 

hade till uppgift att värna om anseende och trygghet för den egna familjen, vilket 

innebar att skydda familjens kvinna ifrån andra mäns våld nämligen att skydda 

kvinnans kyskhet. Framgång eller misslyckande i denna fråga kopplades samman 

med mannens heder. Vad det egentligen handlade om var att mannens heder och 

identitet sammankopplades med kontrollen över familjens kvinna. Kvinnor och barn 

har genom tiderna som gått aldrig skyddats från det våld som pågått inom familjen. 

Det är skydd som har uppstått i modern tid. Men skyddet för barn och kvinnor blir 

inte komplett innan de individuella mänskliga rättigheterna har erkänts och det stora 

genombrottet när det gäller mäns våld mot kvinnor kom på 1990-talet. Det var först 
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då som problemet uppmärksammades både i media och i allmänhetens ögon och då 

kom även frågan upp på den politiska dagordningen. Betänkandet om kvinnofrid kom 

1995 vilket därefter ledde till en lagstiftning av ämnet (Eliasson, 2003). 

 

3.3 Missbrukande kvinnor idag 
Kvinnors drogbruk och lagbrott (2003) har skrivits av Ingela Kolfjord som är 

universitetslektor vid Malmö Högskola. Boken har kommit att fungera som ett 

kraftfullt inlägg i samhällsdebatten. Den handlar om 19 kvinnor i åldrarna 17-55 år, 

vars liv har kantats av drogmissbruk och kriminalitet.  Det är resultatet av ett 

omfattande forskningsarbete som på ett ingående sätt tar upp kvinnornas kamp för 

frihet och eget människovärde.   

Att vara en kvinna som missbrukar är mer stigmatiserat än om det är en man som 

missbrukar. Ingela Kolfjord (2003) skriver att kvinnor som missbrukar är dubbelt 

avvikande från de normer som råder gällande det som anses kvinnligt samt de normer 

som allmänt existerar i vårt samhälle idag. Det finns en föreställning om att ifall en 

kvinna missbrukar så släpper hon ansvaret om att vara eller bli en god mor och allt 

enligt kulturellt rådande normer. 

Kolfjord tar också upp att inom socialt arbete så är det en markant skillnad på 

förhållningssätten mot missbrukande män och missbrukande kvinnor. Det råder stor 

moralism inom myndigheter när det gäller kvinnor med missbruksproblematik. Det är 

också en markant skillnad i det förhållningssätt som socialarbetarna har till manliga 

respektive kvinnliga missbrukare. Kvinnligt missbruk ses allvarligare på eftersom det 

påverkar den roll som kvinnan har att vara moder, dotter och hustru. Missbruket 

bidrar till att det i familjen blir en instabilitet . 

I journalanteckningar som förs skiljer det sig också mellan män och kvinnor. I 

männens journaler skrivs det om vilka fritidsintressen som mannen har medan det i 

kvinnornas journaler skrivs om barn, relationer och om kvinnans sexualitet med en 

betoning på lösaktighet (ibid.). 
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4.  Metod 

4.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer då vi tycker att den metoden passar bäst för vår 

undersökning. En viss förförståelse har vi införskaffat oss genom vår yrkeserfarenhet 

där vi har kommit i kontakt med våldsutsatta missbrukande kvinnor, samt den 

kunskap som vi tilldelats via socionomutbildningen (Holme & Solvang, 1997). 

Metodvalet vi använt oss av har en fördel eftersom denna metod kan leda till en ökad 

förförståelse samt bidra till att skapa en verklig förståelse för ett fenomen och hur 

detta i sin tur kan leda till en finare nyansering av hur det i praktiken ser ut för de 

våldsutsatta och missbrukande kvinnorna (Thurén, 1991). Vår tanke var först att 

genomföra en kvantitativ enkät undersökning för att få in svar från de kvinnor vi valt 

att inrikta oss på. Vi fick i inledningsfasen av uppsatsarbetet reda på att det nyligen av 

socialtjänsten genomförts en enkätundersökning i Helsingborg vars syfte var att 

kartlägga dessa kvinnor. Vi beslöt oss då för att istället genomföra en kvalitativ 

intervjustudie med professionen eftersom detta passade bättre både tidsmässigt och 

med de frågor vi tänkte ställa samt att det inte skulle bli en upprepning av en 

undersökning som nyligen gjorts. En av fördelarna med denna metod är att vi hade 

möjligheten att mejla komplettringsfrågor i efterhand vilket vi gjorde för att få ett 

bredare perspektiv på det område vi valt att undersöka. Vi använde bandspelare, 

papper och penna under våra samtal. Intervjuerna med professionen delade vi upp 

och gjorde vi var för sig men en del av samtalen gjorde vi ihop dels på grund av att vi 

hade problem med vår bandupptagning via de bandspelare som vi använde oss av, 

men också för att vi båda hade ett intresse av att närvara vid de intervjuer som gjordes 

utanför Socialtjänstens område. Samtalen som gjordes vid Kvinnojouren och Futuras 

verksamhet skrevs för hand eftersom bandspelaren inte fungerade. En av oss förde 

samtalet och ställde frågor samtidigt som den andra skrev ner vad som sades under 

intervjun.  
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4.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden når djupet inom ett forskningsområde samt fångar helheten i 

en kontext och den kvalitativa metoden hjälper även till att öka förståelsen för 

processer inom den aktuella kontexten (Holme & Solvang, 1997). Vi valde att 

använda oss av tematiserade intervjuer och delstrukturerade intervjuer som är en 

kvalitativ induktiv undersökningsmetod. Den kvalitativa forskningens styrka är att 

den induktivt och utan hypoteser studerar fenomen och därefter låter begrepp och 

teori växa fram ur den genomförda undersökningen. Denna typ av intervjuer brukar 

även kallas för informantintervju eller för samtaletsintervju. Informantintervjuer är 

användbara när informanten har förstahandskunskaper om det system och fenomen 

som forskaren är intresserad av (Halvorsen, 1992). Fördelarna med denna metod är 

att man genom det personliga deltagandet kan få mer utvecklade och fördjupande 

svar samt att man kan reda ut eventuella missuppfattningar direkt på plats. 

Intervjuaren kan genom att förklara och utveckla frågorna i intervjusituationen 

underlätta för tolkningen av intervjumaterialet. Nackdelen är att det finns en högre 

risk att intervjuarens arbetsmetod och karaktär kan påverka resultatet. Det finns även 

en risk att respondenten ger svar som de tror att intervjuaren vill höra för att inte visa 

sig oerfarna eller för att göra ett bra intryck (ibid.).  

 

4.3 Urval  
Vårt urval av informanter gjordes inte slumpmässigt eller utifrån en teoretisk 

ståndpunkt utan valet gjorde vi utifrån en viss förförståelse och yrkeskunskaper, samt 

förutfattade uppfattningar som har sin grund i arbetslivserfarenhet och praktik inom 

det aktuella forskningsområdet. Urvalet av informanter utgör en central del av 

undersökningen och det är därför väldigt viktigt att välja respondenter som är av vikt 

för att undersökningen ska uppnå ett värde (Holme & Solvang, 1997). Vi valde därför  

att intervjua personer som arbetar direkt mot med dessa kvinnor och är väl insatta i 

situationen samt känner till vilka insatser som finns. Vi beslöt oss för att intervjua 
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personal på tre olika instanser inom socialtjänsten. Vi intervjuade två 

socialsekreterare på missbruksenheten för vuxna. Vi intervjuade även en 

kvinnosamordnare på socialtjänstens familjeenhet som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor och till sist intervjuade vi en socionom som arbetar i ett projekt som riktar sig 

till missbrukande gravida kvinnor vars målsättning är att få kvinnorna drogfria så att 

de skall kunna ta hand om sig och sitt barn själva eller med stöd från socialtjänsten. 

På polisen intervjuade vi chefen för familjevåld och på Kvinnojouren hade vi samtal 

med den ansvariga personalen.    

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Vi mejlade och ringde upp de som var tilltänkta för intervju inom vårt område. När vi 

ringde upp polisen och vuxna missbruksenheten så förklarade vi att vi är två 

socionomstudenter som skriver C-uppsats och ville ställa några frågor som 

beräknades ta ca en timmes tid. Vi beskrev syftet med uppsatsen och att vi ville göra 

bandupptagning på intervjuerna ifall vi fick tillåtelse. Vidare så förklarade vi att det 

enbart var vi två som skulle lyssna av och transkribera samtalen för att sedan kunna 

användas som underlag i vårt arbete. Vi har även mejlat ut kompletteringsfrågor i 

efterhand för att få vidare svar på frågor som har tillkommit under resans gång. Vid 

samtalen har vi använt oss av en intervjumall. Våra intervjuer har vi gjort inom 

socialtjänstens familjevåldsenhet, den vuxna missbruksenheten och med personal 

som arbetar i ett projekt som riktar sig till gravida missbrukande kvinnor, polisens 

familjevåldsenhet samt Kvinnojouren. Vi valde dessa aktörer för att få ett så brett 

perspektiv som möjligt eftersom det är denna profession som kommer i kontakt med 

de våldsutsatta missbrukarkvinnorna. 

 

4.5 Etiska övervägande 
Det finns etiska överväganden att ta hänsyn till och Vetenskapliga rådets 

forskningsetik vilar på fyra principer. Det är informationskravet som handlar om att 

informera om studiens syfte, sen finns det samtyckeskravet som står för ett frivilligt 
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deltagande, vidare så finns konfidentialitetskravet som handlar om anonymitet och 

avidentifiering och till sist nyttjandekravet/ autonomikravet som borgar för att den 

slutliga produkten handlar om det som kommits överens om. Vi kontaktade våra 

intervjupersoner per telefon och förklarade vad vår undersökning skulle handla om 

och vilket syfte vi hade med vår uppsats. Vi informerade dem om vilka frågor vi 

tänkte ställa samt hur lång tid vi beräknade att vår intervju skulle ta. Vi upplyste även 

om att vi under intervjun kanske måste göra ett avbrott för att vända på bandet. Vi 

informerade även respondenterna om att materialet endast kommer att användas till 

den överenskomna undersökningen samt att vi kommer att göra en avidentifiering 

med hänsyn till deras anonymitet. Intervjuerna valde vi att spela in på band för att vi 

skulle kunna lyssna aktivt på de svar som vi fick av respondenterna under 

intervjuerna. 

 

4.6 Bearbetning och analys av materialet 
Vi använde oss av bandinspelning och stödanteckningar när vi gjorde våra intervjuer. 

Dessa inspelningar lyssnade vi sedan igenom och transkriberade för en utskrift. I 

våra transkriberingar av det insamlade empirimaterialet så har vi rättat talspråket till 

skrivspråk samt tagit bort hummande, gäspningar och suckande. Vi har även använt 

[…] när vi har brutit ett citat för att endast använda en del av citatet. De intervjuer 

där bandspelaren inte fungerade skrevs ner för hand under samtalets gång. 

Anteckningarna renskrevs och lästes igenom för att dubbelkolla så att vi hade 

uppfattat våra intervjuer på samma sätt. Vi gjorde även ett mejlutskick med 

kompletteringsfrågor till de informanter som vi hade intervjuat. Dessa frågor har vi 

diskuterat och läst igenom för att kunna använda i vår uppsats. När vårt insamlade 

material transkriberats så sökte vi efter nyckelord som hade relevans till det som vi 

hade för avsikt att undersöka. Transkriberingarna läste vi om många gånger och 

efterhand så växte ett mönsterrikt arbetsmaterial fram. Det var utifrån dessa mönster 

som vi gjorde våra teorival. Teorierna analyserades därefter med den insamlade 

empirin vilket gjorde att det skapades en förståelse samt att det hjälpte till att lyfta 

fram det som kommit fram i våra intervjuer.  
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4.7 Resultatens tillförlitlighet 
För att kunna mäta hur pass väl forskaren mäter det som är avsikten att mäta används 

begreppen validitet och reliabilitet. För att kunna generalisera resultaten så att de 

skall gälla även andra som inte ingår i den aktuella undersökningen är god reliabilitet 

och validitet en förutsättning. Begreppet reliabilitet innebär att forskningen mäter det 

som skall mätas på ett tillförlitligt sätt och begreppet validitet står för att mäta det 

som är relevant i studiens sammanhang. När man i en kvantitativ studie applicerar 

begreppen reliabilitet och validitet handlar det om att man i sin forskning har samlat 

in rätt sorts data på ett tillförlitligt sätt. Inom den kvalitativa forskningen handlar det 

både om insamling av data och om analysen av den empiri som insamlats. Det är 

viktigt att eftersträva en hög validitet och reliabilitet när man forskar och vi har i vår 

undersökning sökt att eftersträva en hög validitet genom att endast undersöka det vi 

hade för avsikt att undersöka. Eftersom att människor är föränderliga samt har olika 

erfarenheter så har ofta kvalitativa studier en låg reliabilitet. Vi har i vår forskning 

haft en målsättning att uppnå en hög tillförlitlighet och har intervjuat ett representativt 

urval av informanter (Thurén, 1991). Vi anser att tillförlitligheten i vår undersökning 

är hög eftersom att vi har spelat in våra intervjuer på band och därefter transkriberat 

dessa. Vi har dessutom varit två personer under intervjuerna samt när vi har 

analyserat empirin vilket bidrar till att öka tillförlitligheten i vår undersökning 

eftersom materialet tolkats och analyserats ur två olika perspektiv. Vi har dessutom 

citerat våra respondenter vilket gör det möjligt för läsaren att komma nära den 

insamlade empirin samt att tolka den på sitt eget sätt.      

 

4.8 Arbetsfördelningen 
Vår arbetsfördelning har sett ut som följande: Carina har ansvarat för 

innehållsförteckning samt teoridelen. Maria har ansvarat för tidigare forskning samt 

den största delen av transkriberingarna. Tillsammans har vi gjort det övriga arbetet i 

uppsatsen.  
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5. Tidigare forskning 

Eftersom vi har valt att forska om missbrukande kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer innebär det att vi rör oss inne på två olika fält. Att vi valt detta område för 

vår uppsats gör att forskningen om missbruk möter forskningen kring våld mot 

kvinnor. Trots att våld mot kvinnor är ett ämne som berör och intresserar många 

forskare så är det sällan som de våldsutsatta missbrukande kvinnorna står i centrum 

för detta sammanhang. Den mesta av forskningen som gjorts fokuserar på generellt 

våld mot kvinnor, en liten del riktar sig mot de missbrukande kvinnorna. 

Undersökningar visar på att antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat mellan 

åren 2000 – 2007 där finns dock ett mörkertal som inte kommer upp till ytan.  

Kvinnofridsreformen som genomfördes under 1990-talet har bland annat bidragit till 

ökat skydd och nya lagar för de kvinnor som utsätts för våld och övergrepp av de män 

som de har en relation till . I vårt arbete kommer vi att använda oss av internationell 

och svensk forskning som gjorts både inom missbruk samt kvinnomisshandel. Dessa 

båda fält presenterar vi var för sig men de strålar sedan samman när vi längre fram i 

texten integrerar dem.  Den litteratur som vi valt att utgå ifrån när det gäller kvinnligt 

missbruk är forskningsledare, socialarbetare och författaren Karin Trulssons bok 

Konturer av ett kvinnligt fält (2003) där hon har följt missbrukande kvinnor i 

behandling av missbruket. Karin Trulsson medverkade till att utveckla 

missbrukarvården för kvinnor i början på 1990-talet. När det gäller våldet mot 

kvinnor har vi använt oss av Mona Eliasson som har skrivit Att förstå mäns våld mot 

kvinnor (2003) ur Posse och Heimer (red) VÅLDSUTSATTA KVINNOR -

samhällets ansvar. Mona Eliasson är docent och kvinnoforskare som i detta kapitel 

diskuterar mäns våld mot kvinnor som inte enbart kan utgå ifrån ett 

individualperspektiv utan måste ses och förstås utifrån män och kvinnors ställningar i 

samhället. För att förstå hur kvinnan underordnar sig mannen genom våldet så har vi 

använt oss av kvinnoforskaren Eva Lundgrens bok Våldets normaliseringsprocess 

Två parter – två parter två strategier (1991). I boken så analyserar Lundgren 

mannens våldsprocess där kvinnan skall göras till kvinna genom att brytas ned och 

tillintetgöras (ibid.). 
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5.1 Vad gör samhället? 

 Enligt en undersökning som Brå har gjort 2008 när det gäller mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer så visar statistiken på att 2007 så polisanmäldes 26 857 brott som 

rubricerades som misshandel mot kvinna. De grupper som anmäler utsatthet är 

framförallt ensamstående mödrar och de kvinnor som utsätts för våld genom 

yrkeslivet. Drygt två tredjedelar av dessa anmälningar utgjordes av att 

gärningsmannen kände offret (Brå 2008:23). År 2007 var det drygt 5 800 personer 

som misstänktes för misshandel mot kvinnor, vilket gör att det har skett en ökning 

med 33 % sedan år 2000. Under åren 2001-2007 var det männen som utgjorde drygt 

80 % av dessa anmälningar för misshandel mot kvinnor, där finns dock ett mörkertal. 

Brå uppskattar att bara vart femte fall av detta våld anmäls (Brå 2008:23).  

Mäns våld mot kvinnor är inte längre en privat angelägenhet inom hemmets väggar 

utan har stigit till ytan och blivit ett samhälleligt problem. Detta gör att de senaste 

decennierna har våldet mot kvinnor och då framförallt i nära relationer blivit mer 

uppmärksammat, vilket i sin tur har lett till flera förändringar i lagstiftningen. 

Kvinnomisshandel finns inte som ett självständigt juridiskt begrepp utan ryms 

rättsligt sett inom kategorin misshandel som är straffbart enligt 3 kap. 5-6 § i 

Brottsbalken där det står att läsa följande: 

 ”5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 

försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för 

misshandel till fängelse […] Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt 

beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet 

[…] (Lag 1988:2)”.  

Misshandel ligger på enskild plats under allmänt åtal detta sedan 1982 vilket innebär 

att det inte är målsägande som avgör ifall brottet skall anges till åtal och att anmälan 

inte kan återkallas, vilket det kan i ett enskilt åtal. 1988 infördes lagen om 

besöksförbud och 1994 inrättades Riks kvinnocentrum en enhet vid Uppsala 



16 

 

akademiska sjukhus för våldtagna och misshandlade kvinnor. Bestämmelsen för grov 

kvinnofridskränkning trädde i kraft 1998 och samma år gav regeringen i 

Kvinnofridspropositionen (prop.1997/98.95) instruktioner till myndigheter både inom 

och utanför rättsväsendet om en rad olika åtgärder för att bekämpa våldet mot 

kvinnor (Brå, 2008:23). I en proposition om ny jämställdhetslag 1990/91 så föreslog 

regeringen en handlingsplan för regional/lokal samverkan och utveckling. Detta 

innebar att myndigheterna fick till uppgift att utarbeta ett samverkansprogram när det 

gällde att underlätta hanteringen av våld mot kvinnor. Under 1990-talet så förde polis, 

socialtjänst, hälso- och sjukvård tillsammans med ideella organisationer diskussioner 

och utbildningar om hur man skulle kunna organisera den samordnade verksamheten. 

Eftersom företrädarna för de olika myndigheterna som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor fick mötas direkt så förväntades de lättare kunna kontakta varandra för att 

samarbeta i enskilda ärenden (Eliasson, 2003). År 2006 förtydligades Socialtjänstens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor i Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

(prop. 2006/07:38). Detta är några exempel av de åtgärder som har tagits fram för att 

bekämpa våldet mot kvinnor. 

5.2 Olika typer av våld 

Det våld som kvinnor utsätts för i nära relationer kan ske genom många olika sätt. 

Det fysiska våldet kan till exempel ske genom knytnävsslag, sparkar, stryptag eller att 

han biter, river, bränner eller knuffar kvinnan. Olika tillhyggen eller vapen kan 

användas för att hota eller skrämmas likaså att han hotar att skada barn eller husdjur 

eller sig själv gör att han använder sig av fysiskt/psykiskt våld mot kvinnan. Det 

psykiska våldet kan vara att uttrycka sig kränkande om kvinnan eller hennes 

närstående djupt kränkande verbala handlingar om kvinnan som person eller hennes 

utseende. Genom att använda sig av det sexuella våldet såsom våldtäkt eller att tvinga 

kvinnan till olika sexuella handlingar eller aktiviteter så kränker och kontrollerar 

mannen henne ytterligare, många kvinnor upplever just denna form av våld som det 

absoluta sveket och största kränkande från den man hon lever ihop med eller har en 

nära relation till (SOU 2006:65).   
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5.3 Våldets effekter och missbruk 

Att ständigt leva med våldet närvarande i en relation gör att konsekvenserna av detta 

kan bli både fysisk och psykisk ohälsa med mardrömmar, tankar och minnen som är 

påträngande och ett minskat självförtroende som en del av det man upplevt. Att leva i 

en relation med övergrepp och våld som en del av vardagen kan medföra både 

kortvariga och långvariga besvär som depressioner, ångestattacker och t.ex. 

ätstörningar. Självmordstankar/försök är också vanligt förekommande bland dessa 

kvinnor. De beteende mässiga reaktioner som kan uppstå för en utsatt kvinna kan 

vara isolering, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat göra eller att 

drogmissbruk uppstår för att uthärda situationen (SOU2006:65). Just det här med att 

uthärda sin situation i ett våldsamt förhållande kan leda till att missbruk uppstår ifall 

det inte funnits där ifrån början. En del kvinnor använder alkohol, tabletter eller andra 

preparat för att döva den låga självkänslan och för att stå ut med slag och övergrep 

ifrån den man som kvinnan har en relation med (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 

2005). 

5.4 Missbruket  

Karin Trulsson (2003) skriver att när det gäller forskning kring manligt och kvinnligt 

missbruk, både alkohol och narkotika visar det sig att missbruk är vanligare bland 

män än bland kvinnor. Men att fler kvinnor än män talar om problem i sin 

uppväxtfamilj och att bristfälliga familjerelationer har större betydelse för kvinnor än 

för män när det gäller riskfaktor för att utveckla ett missbruk. Andra riskfaktorer för 

att utveckla ett alkohol- och narkotikamissbruk är låg självkänsla, depression och 

sexuella övergrepp. Forskningen visar också att fler kvinnor än män har varit utsatta 

för sexuella övergrepp under sin uppväxttid, och att de kvinnor som missbrukar 

narkotika har mer depressioner och fler självmordförsök än männen som missbrukar. 

Samhällets syn på män och kvinnors missbruk skiljer sig åt. Männen ges mer 

utrymme och förståelse för sitt missbruk än vad kvinnorna får. Samhällets syn på 

kvinnor som missbrukar är fördömande, vilket leder till stigmatisering och att fler 

kvinnor än män har psykiska problem bland dem som missbrukar alkohol och 
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narkotika. Kvinnor som missbrukar har ofta ett stort självförakt vilket gör att de 

vänder sina problem inåt och skuldbelägger sig själva (ibid.). 

5.5 Vart vänder sig våldsutsatta kvinnor? 

Enligt en omfångsundersökning som gjordes 1999, Slagen dam så visar studierna på 

att detta år så gjordes 19 982 polisanmälningar om misshandel av kvinnor. Den 

enkätundersökning som ligger till grund för Slagen dam visar på att 3193 kvinnor har 

angivit att de har blivit utsatta för våld åtminstone en gång efter sin 15- årsdag. Av 

dessa kvinnor så har 1740 stycken besvarat frågan ifall de polisanmälde den senaste 

våldshändelsen, där det visar sig att endast 15 procent har anmält detta till polisen. 

Varför anmäls då inte våldet? Nästan hälften, 46 procent av de kvinnor som inte har 

gjort en polisanmälan menar på att händelsen var för obetydlig för att anmäla. 9 

procent trodde inte att polisen skulle kunna göra något därför anmälde de inte. 8 

procent menar på att polisen inte kunde göra något och avstod därför anmälan, lika 

många procent ansåg att polisen inte kunde göra något, därav ingen anmälan. 6 

procent uppgav skamkänslor som anledning till att inte göra anmälan till polisen. Och 

ca en halv procent avstod ifrån anmälan för att polisen inte skulle tro på dem 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). I en undersökning som 

gjordes 2005 Mäns våld mot missbrukande kvinnor- ett kvinnofridsbrott bland andra 

så visar det sig att avsaknaden av polisanmälningar bland annat kan vara rädslan för 

att avslöja sitt eget missbruk. Misshandels relationer och kvinnors missbruk har visat 

sig vara relaterade till varandra på flera olika sätt. Kvinnans eget missbruk och 

kriminella liv riskerar att komma fram till polisen och socialtjänsten ifall hon gör en 

anmälan om övergrepp eller misshandel, vilket gör att hennes behov av att dölja sitt 

eget liv gör att hon avstår ifrån anmälan. Genom rädslan för att missbruket och 

eventuella kriminella gärningar ska komma fram så kan mannen använda detta mot 

kvinnan och därmed tvinga henne till att stanna kvar i relationen. Men även rädsla i 

form av hämnd ifrån mannens sida gör att kvinnor avstår från att anmäla misshandel 

(Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). 
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6. Teori 
Vi kommer nu att redovisa de teorier som vi valt att använda oss av i vår uppsats.  

Den teori som vi utgår ifrån är genusteorin, begreppet stämpling även kallat 

stigmatisering, manlig dominans samt normaliseringsprocessen. Dessa teorier är 

relevanta för vår uppsats eftersom det visar hur genus påverkar våra roller i samhället 

när det gäller vad som är manligt respektive kvinnligt och vilka oskrivna regler vi 

själva är med och skapar. Vi kommer med hjälp av dessa teorier att analysera den 

insamlade empirin. 

6.1 Genusteori enligt Hirdman 

Professor Yvonne Hirdman har skrivit om genus vilket är ett mycket viktigt 

nyckelbegrepp som kan användas för att vi ska förstå hur ojämställdhet och 

jämställdhet mellan könen uppstår. Genus kommer från det engelska ordet gender och 

betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar uppfattningar och 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället.  

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män 

som existerar i vårt samhälle. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en 

pojkfärg är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras 

ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen 

(Hirdman, 2001). 

Vi skapar genus ständigt, varje dag och varje minut. Uppdelning i kvinnligt och 

manligt är en mycket stark kategorisering, som vi alla gör, oftast utan att vara 

medvetna om det. Vi kan alltså utgå från att genus skapas i samhället och dess 

uppbyggnad och eftersom genus hela tiden skapas av samhället och dess invånare, 

kan vi självklart skapa genus som leder till jämställdhet (ibid.). 

Hirdman har i sin forskning kommit fram till att vi människor skapar osynliga seder, 

normer, regler och förväntningar om hur och vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Det har hon valt att kalla för ett genuskontrakt och det har två 

grundläggande principer. Den första principen är dikotomi och det står för att manligt 
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och kvinnligt hålls isär t ex. pojkleksaker och flickleksaker. Den andra principen är 

hierarkin som visar på mannens överordning och kvinnans underordning. Denna 

princip visar på att mannen är den modell som utgör normen för hur människor i vårt 

samhälle skall vara, se ut och bete sig (ibid.). 

 

6.2 Stigma eller stämpling 

I vårt samhälle är uppfattningarna många om vilka egenskaper som kan tillskrivas en 

missbrukare. Rollen som missbrukare har fått en stämpel om sig att vara en 

oansvarig, opålitlig och farlig person. Samhället bedömer personen bakom 

missbruket utifrån stigmat ”missbrukare”.  

Sociologen och antropologen Erwing Goffman har skrivit en studie om stigma. Ordet 

kommer från antikens Grekland och betyder sticksår eller märke. Om någon person 

under den tiden skiljde sig från det som ansågs normalt fick denna ett på kroppen 

inbränt eller skuret tecken. Det tecknet kallades för stigma och det skulle fungera som 

en varning åt allmänheten om någon ansågs onormal. Stigmat fungerade även som ett 

straff eftersom det kunde beskådas av alla (Goffman, 2001). 

I sin studie beskriver Goffman att ett stigma är ett attribut som misskrediterar en 

person och som har en tendens att forma henne till att endast ha de egenskaper som 

samhället har tillskrivet just det stigmat. Detta i sin tur medför att personen lätt sätts 

in i ett fack och kategoriseras till att vara någon som inte passar in och därför ofta  

blir utstött i från samhället. Stigmat fungerar som en slags social stämpling som 

signalerar att det handlar om en person som skiljer sig från det normala (ibid.). 

Goffman talar om tre olika stigman. Ett stigma är kroppsligt och då kan det vara en 

forma av missbildning eller ett slags handikapp av fysiskt slag. Sen finns det tribala 

stigman och dit räknas klass, kön, etnicitet, religion samt etnicitet. Till sist finns det 

då ett stigma som fläckar ner personers karaktär och dit räknas missbruk. Om ett 

stigma är synligt så måste individen lära sig att förhålla sig till sitt stigma genom att 
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hela tiden konfronteras med diverse fördomar. Är stigmat däremot osynligt och går 

att dölja behöver personen inte konstant konfronteras med sitt stigma men bär ändå 

hela tiden på en oro om att bli avslöjad. (ibid.). 

Om människor har ett beteende eller åsikt som avviker från det övriga samhället kan 

det väldigt lätt bli stigmatiserat. Beteendet förstärks eftersom andra människor sätter 

en stämpel på den som avviker från det som anses vara normalt i vårt samhälle. Det 

är oftast felaktiga föreställningar som är av väldigt negativ och stereotyp art och som 

inte går att generalisera på en hel grupp. Brännmärket som den utpekade får på grund 

av stämplingen gör det svårt för denna att visa upp egenskaper som inte ingår i den 

uppfattning som finns gällande just det stigmat. Det kan i sin tur leda till att den som 

utsatts för stämpling ändrar sin egen självuppfattning och börjar leva upp till de 

förväntningar som övriga samhället ställer på henne (Repstad, 2005). 

 

6.3 Manlig dominans enligt Bourdieu  

I den franska filosofen Pierre Bourdieus verk Den manliga dominansen (1999) menar 

han att den manliga dominansens styrka kommer från det som han valt att kalla för 

det symboliska våldet, som är ett mjukt våld som inte märks av dess offer. En stor 

anledning till att den manliga dominansen är svår att överbrygga beror enligt 

Bourdieu på att de dominerade i ett samhälle inte kan tänka en tanke utan att använda 

sig av de dominerandes tankestrukturer. Det vill säga att det inte finns något annat 

sätt att tänka på än det sätt som de dominerande använder. Det manliga tänkandet 

anses som neutralt och denna ordning behöver inte försvaras. Även mannen är fången 

i detta mönster, således är han alltså inte medveten om sin dominans, lika lite som att 

kvinnan är medveten om att hon domineras. Den sociala ordningen fungerar enligt 

Bourdieu som en jättelik symbolisk maskin som legitimerar den manliga dominansen.  

Myndigheter, skola och familj hjälper till att upprätthålla den manliga dominansen i 

vårt samhälle. Detta medför i sin tur till att könsuppdelningen blir till något som är 

normalt och naturligt som inte ifrågasätts (ibid.). 
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6.4 Normaliseringsprocessen 
För att visa vad som är manligt respektive kvinnligt i ett förhållande så använder 

mannen sig av hot och våld mot kvinnan. Genom att mannen växlar mellan våld och 

värme så stärker han sin kontroll över kvinnan och på så sätt hjärntvättar han henne. 

Detta gör att kvinnan tappar verklighetsuppfattningen och gränsen mellan vad som är 

acceptabelt och icke acceptabelt beteende suddas ut och våldet upplevs efterhand som 

normalt (Lundgren, 1991). Anpassningen innebär inte enbart att kvinnan gör som 

mannen vill utan också att hon stegvis anpassar sig efter mannens bild av våldets 

orsak och ursprung. Genom att våldet internaliseras stegvis i kvinnan så påverkas 

hennes egen självuppfattning och därmed orsaken till våldet, det vill säga hon själv. 

Denna ”anpassning” som Lundgren talar om i normaliseringsprocessen är kvinnans 

primära strategi för att få våldet att upphöra. Men efterhand utvecklas detta till en 

strategi för en fysisk överlevnad (ibid.). 

 

7. Resultatredovisning och analys 
Vi kommer i detta avsnitt att analysera vår empiri under olika temaavsnitt. Vi 

kommer att applicera de utvalda teorierna på olika teman i vår analys för att visa hur 

det ser ut i vårt samhälle för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

Genusperspektivet och begreppet stigmatisering ger en förståelse för hur kvinnans 

situation har sett ut genom historien samt hur samhällets uppbyggnad med mannen 

som norm påverkar kvinnans roll i samhället. Där det patriarkala samhället visar vad 

som är manligt respektive kvinnligt och hur detta även avspeglar sig i ett 

misshandelsförhållande där manligheten upprätthålls genom våldet mot kvinnan. 

Normaliseringsprocessen beskriver hur mannens våld mot kvinnan kan förklaras. 

Genom begreppet stämpling förklaras samhällets syn på den missbrukande kvinnan 

som avvikande utifrån den traditionella kvinnorollen som samhället har föreskrivit 

det sociala könet kvinna.  
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7.1 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor 
 Historiskt och kulturellt sett så har mannen haft ett övertag gentemot kvinnan både i 

samhället och inom den egna familjen. Att kvinnor blir utsatta för våld är inget som 

är nytt utan har funnits i alla tider. Efter kvinnofridsreformen som utformades under 

1990 – talet så steg problemet utanför det enskilda hemmet till samhällsnivå både 

politiskt, i media och hos allmänheten. Detta innebar att samhället vaknade till liv 

inför problemet och tvingades agera enligt nya lagar som tillkom. Men vem har då 

huvudansvaret för de kvinnor som utsätts för våld?  

Enligt 5 kapitlet. 11§ i Socialtjänstlagen så bör socialnämnden verka för att den som 

utsätts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt 

beakta att de kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i 

hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (SOU 

2006:65). Med detta kapitel i SoL så innebär det att kommunen enligt lag har det 

yttersta ansvaret för de kvinnor som utsätts för våld.  

I våra intervjuer som vi gjort hos socialtjänstens vuxna missbruksenhet och på 

familjevåldsenheten så erbjuder man enskilda samtal för den kvinna som missbrukar 

och utsätts för våld i en nära relation. På Kvinnojouren kan även de kvinnor som 

missbrukar erbjudas en samtalskontakt eftersom samtalen är lika för alla oavsett om 

kvinnan missbrukar eller inte. ”[att bli utsatt för våld kan ju drabba alla det har ju inte 

med missbruket att göra] ”. 

Kvinnovåldsgrupper och boende finns att tillgå för den kvinna som utsätts för våld 

och övergrepp, men för att detta skall fungera så måste man vara nykter och drogfri. 

Detta med att vara nykter och drogfri är en förutsättning för att man ska kunna 

komma till de utsatta gruppmötena som anordnas bland annat Johannagruppen som är 

en stödgrupp för våldsutsatta kvinnor utan missbruk. Gruppen är beroende av 

varandra och alla medlemmar måste kunna passa tider och vara där varje gång varav 

krav på drogfrihet. Här ser vi ett exempel på hur missbrukarkvinnorna stigmatiseras 

och inte får vara med vid gruppmötena på grund av sin missbruksproblematik. De 

insatser som vuxna missbruksenheten kan bidra med är att hjälpa kvinnorna praktiskt 
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genom att flytta till en ny lägenhet eller annat boende. Vuxna missbruksenheten har 

några boende till sitt förfogande där det bor både män och kvinnor och som inte är 

skyddade boenden. Ett annat alternativ är att få in dem på behandling och då finns det 

Livtaget som är en öppen 12-stegsbehandling och är stadens enda interna behandling 

med ett boende. De som tas in för behandling måste vara helt rena dvs. inte visa 

positivt utslag vid ett drogtest. Problemet här är att Livtaget endast kan erbjuda 

boende åt två kvinnor i en separat lägenhet som då inte är skyddad medan det finns 

åtta boende platser åt männen. Här kan vi tydligt visa på det som Bourdieu kallar 

manlig dominans, nämligen att Livtaget som är den enda interna behandlingen och 

som endast har två platser som riktar sig till kvinnorna medan männen har betydligt 

fler boendeplatser till sitt förfogande.   

 

7.2 Vilka hjälpinsatser finns för våldsutsatta kvinnor? 
De hjälpinsatser som finns i samhället utgörs av socialtjänsten, kvinnojour och 

polisen. Även om polisen lyssnar när en våldsutsatt kvinna berättar om sin händelse, 

så är det inte deras roll att hjälpa utan de är till för att utreda brottet som har blivit 

anmält. Polisen har brottsoffersamordnare som erbjuder den hjälp och det stöd som 

finns utanför i samhället. För en våldsutsatt kvinna som behöver hjälp finns 

brottsofferstödjare som arbetar ideellt, det är socialförvaltningen och Kvinnojouren 

som kan erbjuda hjälp och detta påtalar och erbjuder brottsoffersamordnaren för den 

kvinna som har uppsökt polisen. På polisen är man noga med att poängtera att de 

kvinnor som missbrukar behandlas på samma sätt som vilken annan kvinna som helst 

som har blivit utsatt för misshandel. Det handlar om att bemöta kvinnorna med 

respekt för att skapa trygghet och ett förtroende.  

 

”Vi försöker behandla alla lika för det är rätt så viktigt, för det visar också att man 

har respekt för dem för de har samma behov och rättigheter som vilken kvinna 

som helst”. (Respondent 1,  polisen) 
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Detta kan underlätta i en rättegångsprocess eftersom när kvinnan känner att hon blivit 

respektfullt bemött gör bättre ifrån sig i en rättsal genom att hålla sig nykter och blir 

därigenom mer trovärdig i sin berättelse. De kvinnor som missbrukar är 

svårhanterade eftersom de skiljer sig ifrån mängden på grund av att de lever ett hårt 

liv och utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det ses inte alltid med 

blida ögon på en missbrukande kvinna. Hon har fått en stämpel av samhället om att 

vara en mor som inte tar sitt ansvar för varken barn eller familj. Repstad (2005) 

skriver att det är lätt hänt att en person börjar leva upp till de förväntningar som det 

”stämplande” samhället har på den utpekade. På Kvinnojouren menar man att dessa 

kvinnor kan lätt särbehandlas och skjutas åt sidan eftersom att de har svårt att göra sin 

röst hörd.  

 

”En kvinna som för några år sedan var aktiv i ett heroin och bensomissbruk. Där 

grannarna en kväll hade ringt polisen. Då hade polisen kommit dit med 

filmkamera och tagit hennes berättelse direkt och filmat. Det hade varit blodigt 

och dant och så åkte man till sjukhuset direkt för undersökning. Jag satt med 

sedan vid rättegången för hon vågade inte, hon var rädd för att få mer stryk. Och 

det här blev faktiskt fängelse”. (Respondent 3, socialtjänsten) 

 

Kvinnan fick med hjälp av säkerställda bevis och polisens agerande sin röst hörd. 

Den starka bevisföring som fanns dokumenterad samt att misshandelsbrott faller 

under allmänt åtal gjorde att mannen kunde fällas för brottet.  

Utsattheten är stor bland dessa kvinnor eftersom de fattas socialt nätverk, de har inga 

vänner eller familj som finns där för att hjälpa. Så mannen de lever med eller har en 

relation till är det enda de har trots att det innebär misshandel och övergrepp med 

tillhörande missbruk ”[det är ju oftast i missbruket tillsammans med den här mannen 

som de ändå känner igen sig och känner sig trygga]”. Kvinnor som utsätts för våld 

lägger mycket skuld på sig själva för det som händer, så därför är det viktigt att inte 

skuldbelägga dessa kvinnor. Det som både socialtjänsten och polisen tar upp i våra 
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intervjuer för att förstå varför kvinnan stannar i en relation som är destruktiv så är det 

normaliseringsprocessen och hur viktigt det är att man förstår hur den fungerar. De 

kvinnor som missbrukar har ofta själva vuxit upp med våldutsatta mödrar och 

socialiserats in vad man kallar våldets normaliseringsprocess. För dem är det så 

självklart att veta vad man har att förhålla sig till, för våldet och övergreppen har 

blivit en ”normal” del av deras liv (Lundgren, 1991). 

7.3 Eget boende efterfrågas 
Ett eget boende för våldsutsatta missbrukande kvinnor är något som samtliga 

instanser efterfrågar. Det som polisen efterfrågar och skulle vilja ha till de här 

kvinnorna är ett eget boende i Skåne där de skulle kunna få lugn och ro i väntan på en 

rättsprocess . Ett boende bara för missbrukande kvinnor där de kan stötta och hjälpa 

varandra och där man skulle kunna bjuda in olika aktörer som föreläser. Som det är i 

dagsläget så kan socialtjänsten hänvisa de våldsutsatta kvinnorna till Kvinnojouren 

eller vissa platser på hotell och vandrarhem men det förutsätter att du är drogfri 

annars kan socialtjänsten mista dessa platser. På Futura menar man att ett boende inte 

behöver vara så märkvärdigt utan det viktigaste är att det finns ett akut skydd att tillgå 

och där det finns personal som har erfarenhet av missbruksproblematik. 

Kvinnojouren tar inte emot onyktra eller drogande kvinnor eftersom där måste vara 

lugn och ro för de kvinnor och barn som bor där. Risken med att ta in en 

missbrukande kvinna är också att hon kanske ”pratar” för mycket och undanröjer 

därmed säkerheten för de andra boende om var de befinner sig någonstans.  

 

”Vi gjorde ett undantag en gång och tog in en kvinna med ett pågående missbruk. 

Det hela slutade med att kvinnan en natt tog med sig en man hem till det 

skyddade boendet och de satte där igång med att laga mat mitt i natten. Det var 

bara för kvinnan att flytta ut då hon riskerade de andra kvinnornas trygghet. Det 

funkar inte att ha missbrukande kvinnor i våra boende eftersom att det även bor 

barn på våra boende. Om någon skulle börja dricka eller ta andra droger så åker 

de genast ut och då menar jag inte i kylan för att bo på gatan utan då ser vi till att 

ordna boende någon annan stans”. (Respondent 1, Kvinnojouren) 
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På Kvinnojouren efterfrågas även en mötesplats som riktar sig till dessa kvinnor. Där 

kvinnorna kan ta en fika och lära känna varandra eftersom missbrukande kvinnor inte 

allt för sällan ser varandra som rivaler om männen. På socialtjänstens vuxna 

missbruksenhet berättar de att till deras förfogande finns en lägenhet med fem 

boendeplatser som riktar sig till deras klienter som går på en underhållsbehandling 

med Subutex. Det är endast män som får bo där eftersom att det är beslutat att 

kvinnor och män inte ska blandas. Den lägenheten har under långa perioder stått tom 

eftersom att det inte har varit några män som har varit i behov av ett boende. Däremot 

så säger vår informant att det finns en kvinnlig klient med underhållsbehandling som 

är i behov av ett boende men på grund av att hon är kvinna så är det inte möjligt även 

om hon hade bott där ensam. Här ser vi ett typiskt exempel på det som Hirdman 

(2001) menar med genuskontrakt. På socialtjänsten har man valt att inte blanda män 

och kvinnor i lägenheten och dessutom kan inte klienten flytta in i lägenheten fast den 

står tom på grund av att hon är kvinna.   

En del av dessa kvinnor söker sig till hemlösas hus men i vissa fall kan även den man 

som hon har en relation till också befinna sig på de hemlösas hus och detta gör att 

kvinnan väljer att sova utomhus för att undvika mannen som hon är rädd för. 

 

7.4 Den manliga dominansen 
När vi tog upp frågan om ifall våldet var självförvållat så blir svaret nej på samtliga 

enheter. Vår informant på Kvinnojouren säger att ” Det är aldrig okej att slå någon, 

vare sig de missbrukar eller inte.” Skillnaden mellan ett ”vanligt” 

misshandelsförhållande och ett där missbruket är inblandat är att våldet är grövre för 

det ingår liksom i den världen att där det generellt finns mer våld ”[ men det blir ju så 

i missbrukarkretsar det ingår]” som en av socialsekreterarna uttryckte sig. Det är 

inget ovanligt att man får näsbenet knäckt, slagen med en yxa eller att kvinnan blir 

mördad. Prostitution är vanligt för att finansiera sitt missbruk och oftast förser 

mannen knarket till kvinnan som får ställa upp och betala med sin kropp, gör hon inte 

som mannen säger så blir det hårda tag. ”[ De är ju beroende av männen för de ordnar 
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knark, så får ju kvinnorna ställa upp på annat]”. En kvinna som befinner sig i 

missbrukarkretsar befinner sig också i en beroendeställning till mannen som hon 

drogar med och känner kanske att hon kan inte göra något för att påverka eller ta sig 

ur sin situation, vilket gör att hon tycker synd om sig själv och försätter sig i en 

offerroll. Drogen utgör ett beroende och mannen ett annat beroende eftersom det 

oftast är mannen som förser kvinnan med drogen. Begäret efter droger är starkare än 

rädslan för att bli slagen. 

 Hydén (2002) menar att de kvinnor som missbrukar kan beskrivas som ”dubbelt” 

förtryckta eftersom det patriarkala systemet föreskriver manligheten som norm för 

mänskligheten. Mannen utövar sin makt över kvinnan just för att hon är kvinna 

samtidigt som de förtrycks som missbrukare ifrån samhället därför att den manliga 

normen ger mer utrymme för män än för kvinnor att missbruka. Den missbrukande 

kvinnan bryter mot samhällets syn på den traditionella kvinnorollen, det vill säga det 

att kvinnan är den som håller ihop familjen och värnar om relationer vilket inte 

stämmer överens med den missbrukande kvinnan. Som missbrukare avviker hon mot 

vad samhället anser som ”normalt” både som kvinna och mor vilket gör henne 

stigmatiserad i allmänhetens ögon . Att känna sig stämplad kan bidra till att kvinnan 

känner ilska och får en lägre självkänsla, stämplingen gör att kvinnan lever upp till 

omvärldens bild av hur en missbrukande kvinna ska vara (ibid.). 

Våra respondenter har en uppfattning om att samhället i övrigt tycker att 

missbrukande kvinnor har sig själv att skylla om de blir utsatta för något våld. Det är 

absolut inget som våra informanter håller med om själva. Uppfattningen de har av 

samhällets syn på denna grupp är att missbrukande kvinnor befinner sig längst ner på 

skalan i vårt samhälle och att ” hon får vad hon förtjänar.” Här kan vi applicera 

Bourdieus teori om den manliga dominansen där mannen ges företräde i samhället 

och att samhället är mer tolerant mot det manliga missbruket än vad synen på 

kvinnligt missbruk är. Manligt missbruk ifrågasätts och fördöms inte på samma sätt 

som i de fall där kvinnan är missbrukare (Bourdieu, 1999). Detta med manlig 

dominans är något som vi själva omedvetet är med och skapar, där även den 

missbrukande kvinnans skuldbeläggande syn på sig själv bidrar till upprätthållandet 
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av den manliga dominansen (ibid.). Detta med manligt och kvinnligt är något som 

Lundgrens normaliseringsprocess tar upp. Processen beskriver hur mannen använder 

sig av hot och våld växelvis med ömhet och värme mot kvinnan och på så sätt visar 

han på vad som är manligt respektive kvinnligt i ett förhållande (Lundgren, 1991). 

 

7.5 Ingen anmälan görs 
När polisen får in en anmälan om kvinnomisshandel så kan detta ske genom kvinnan 

själv men när det gäller de missbrukande kvinnorna sker det oftast genom att någon 

granne anmäler ett lägenhetsbråk.  

 

”Pappan till kvinnans barn är fortfarande i ett aktivt missbruk och är kriminell. 

Mamman och barnet har det bra tillsammans. Han kom dit en fredagskväll och 

hotade sig in och slog kvinnan. I det läget så pratar hon ner honom och när hon 

väl får ut honom framåt morgonen, för det tar alltså hela natten så tar hon sig inte 

till sjukhuset och dokumenterar skadorna eller gör någon polisanmälan. Hon 

ringer några kompisar och flyttar in till dem på kvällen. Hon ringer till oss på 

måndagsmorgon och berättar vad som har hänt och att hon fortfarande är rädd 

och känner sig hotad”. (Respondent 3, socialtjänsten) 

  

Varför polisanmäler då inte kvinnorna våldet som de utsätts för? 1999 så gjordes en 

omfångsundersökning Slagen dam när det gäller mäns våld mot kvinnor. Denna 

undersökning visar på att 46 % av de kvinnor som ingick i undersökningen valde att 

inte anmäla den senaste våldshändelsen därför att de ansåg den alltför obetydlig för 

att anmälas (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Detta med att 

anmälan om misshandel och övergrepp mot kvinnor sällan anmäls eller att anmälan 

tas tillbaka kan förklaras med normaliseringsprocessen och den makt och kontroll 

som mannen har över kvinnan. Kontrollen kan han behålla genom att han växlar 

mellan och våld och värme och kvinnan känner sig hotad av att få mer stryk ifall hon 

anmäler den hon älskar och lever med (Lundgren, 1991). 
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7.6 Normaliseringsprocessen 
En annan anledning att anmälan uteblir är rädslan för att det egna missbruket skall 

komma fram eller rädslan för att få mer stryk gör att man avstår ifrån att anmäla. 

Kontrollen och makten som mannen utövar över kvinnan genom att hota, slå eller 

våldta henne gör att hon håller tyst och stannar kvar. Hirdmans genusteori tar upp vad 

som anses som manligt respektive kvinnligt i vårt samhälle och hur vi själva 

medverkar till att skapa våra osynliga regler och normer för vad som är manligt och 

kvinnligt i samhället. Hirdmans andra teori beskriver mannens överordning och 

kvinnans underordning där mannen utgör normen i vårt samhälle. Hirdmans 

genusteori kan vi applicera på kvinnan som befinner sig underordnad mannen i ett 

missbruk- misshandelsförhållande där mannen står för det manliga när han 

kontrollerar sin kvinna genom drogerna och våldet, men även skyddar henne ifrån att 

utsättas för andra mäns våld (Hirdman, 2001). Att kvinnan fogar sig efter mannen och 

väljer att ta tillbaka sin anmälan för att sedan gå tillbaka till honom efter att 

polisanmälan är gjord kan vara svårt att förstå ifall man inte känner till hur 

normaliseringsprocessen fungerar. På socialtjänstens vuxna missbruksenhet säger vår 

informant att nio av tio av deras kvinnor har utsatts för våld med början redan i 

barndomen och då har övergreppen skett antingen i det egna hemmet eller i något 

familjehem. En stor del av dessa kvinnor har varit i normaliseringsprocessen sedan de 

var små barn och att det är något som funnits i deras närmiljö hela livet. De har 

socialiserats in i våldet och vet vad de har att förhålla sig till.  

”En tjej kan t.ex. beskriva när hennes mamma blir misshandlad hemma och hur. 

Alltså vad som händer är att grannarna ringer och polisen kommer och vad de 

säger och hur hon själv stänger av och förhåller sig till våldet i hemmet. Hon kan 

beskriva bilder från fyra årsåldern och hon kan beskriva leksaker och hur hon 

gjorde för att stänga våldet ute. Och sen har hon själv varit i flera relationer där 

hon har blivit misshandlad. Hon har ju lärt sig hur man förhåller sig, hon e van 

vid det på något vis och hur hon stänger av när det börjar kännas i luften. Hon 

distanserar sig eftersom den som hotar henne är den som står henne närmast. Det 

är den här sortens män som tjejerna dras till eftersom det är något bekant med 

dem, något man känner igen”. (Respondent 3, socialtjänsten) 
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Denna process som den misshandlade kvinnan stegvis går igenom förklarar hur 

kvinnan underordnar sig manligheten. Detta sker genom att mannen växlar mellan 

våld och värme vilket gör kvinnan förvirrad och tappar verklighetsuppfattningen för 

vad som är acceptabelt att utstå. Genom att mannen växlar mellan värmen och våldet 

så binder han kvinnan till sig och tillslut tar hon på sig skulden för våldet genom att 

se sig själv genom mannens ögon. Det vill säga att det är hon själv som är 

anledningen till våldet och det förtryck som hon utsätts för (Lundgren, 1991).  

 

7.7 Sammanfattning av resultatredovisning 
 Det är inte många insatser som vårt samhälle kan erbjuda missbrukande kvinnor som 

utsätts för våld. Ett boende är den hjälpinsats som efterfrågas mest och för att kunna 

få ett skyddat boende så krävs det att kvinnorna först ska bli drogfria. Socialtjänsten 

är den instans som har huvudansvaret att hjälpa dessa kvinnor. Den hjälp som kan 

erbjudas kvinnorna är att få sällskap och stöd vid rättegångar ifall det skulle bli 

aktuellt, men det sker sällan eftersom missbrukande kvinnor väljer att inte anmäla 

männen som utsätter dem för våld. Slutligen kvarstår det samtalsstöd som den enda 

hjälp från samhället att erbjuda missbrukande kvinnorna som utsätts för våld. 

 

8. Slutdiskussion 
Tanken med denna uppsats tog sin början med att vi skrev B- uppsats om 

misshandlade kvinnor. Det var ett intressant ämne som berörde och väckte många 

tankar för vidare frågor om hur det ser ut om kvinnan dessutom har en 

missbruksproblemtik. Spontant kändes det som att det var en situation som inte skulle 

vara lätt att befinna sig i. Skammen som finns när man utsätts för våld och övergrepp 

tillsammans med att man dessutom är missbrukare gör att man är dubbelt utsatt. Detta 

väckte frågor som hur ser kvinnan på sig själv som person? Och hur blir hon bemött 

av samhället? Vilken syn har samhället på dessa kvinnor? Med dessa tankar och 

funderingar påbörjade vi vårt uppsatsarbete. För att som läsare lättare kunna följa 
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med i våra tankegångar och reflektioner kommer vi i slutdiskussionen att diskutera 

utifrån våra olika teman som vi tidigare tagit upp i vår analysdel. Dessa 

diskussionsteman ger samtidigt en tillbakablick in i uppsatsen vilket gör att 

slutdiskussionen blir det som knyter ihop vårt arbete. 

8.1 Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor 
Det är ganska så intressant att det är socialtjänsten som har huvudansvaret för 

missbrukande kvinnor och samtidigt sitter inne med kunskapen om vilka boende som 

finns i staden. Att det till deras förfogande finns en lägenhet som riktar sig till män 

som får Subutex behandling och inte motsvarande till kvinnorna är ju också väldigt 

märkligt. Hur har man tänkt då? Behöver inte kvinnor med underhållbehandling ett 

boende eller förväntas det inte av kvinnorna att de ska hamna i ett behov av varken 

boende eller Subutex? Att det sen inte går att placera en kvinna som får denna form 

av behandling i lägenheten trots att den står tom är väldigt märkligt. Livtaget som är 

den enda interna missbruksbehandling i Helsingborg har bara plats för två kvinnor i 

sitt boende och då krävs det dessutom att de ska visa upp ett negativt drogtest. Att 

man på Livtaget har en nolltolerans vid intag är inget konstigt men att det inte finns 

fler behandlingsalternativ att välja mellan inom socialtjänsten tycker vi är väldigt 

konstigt. Som det ser ut nu så får ju en kvinna i princip utstå övergreppen fram till att 

hon kan visa upp ett negativt drogtest innan behandling skulle vara ett alternativ till 

hjälp för kvinnan. Att samhället har byggts upp med mannen som en norm ser vi 

tydliga tecken på vid socialtjänsten i Helsingborg. Vad hände med det som står i SoL 

att det är kommunen som har det yttersta ansvaret att hjälpa och stödja kvinnor som 

utsätts för våld? Det är kanske dags att ta tag i denna glömda grupp och börja arbeta 

för en likvärdig behandling av våldsutsatta kvinnor med eller utan en 

missbruksproblematik. 

 

8.2 Vilka hjälpinsatser finns för våldsutsatta kvinnor? 
Om en kvinna utsätts för våld kan hon få hjälp med ett skyddat boende både av 

Kvinnojouren samt av socialtjänsten. Det är den hjälpinsats som behövs och 

efterfrågas mest. Detta finns för våldsutsatta kvinnor i Helsingborg bara de inte är 
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missbrukare.  Att det då inte anses självklart att kvinnor med missbruksproblem har 

samma behov eller till och med ett större behov av ett skyddat boende eftersom de 

redan tillhör en så utsatt grupp tycker vi är märkligt. Ett boende hade skyddat dem 

från en man som kanske både slår dem och tvingar dem till prostitution och gjort en 

enorm skillnad för kvinnorna eftersom de då hade kunnat känna sig säkra. De hade 

fått en fristad där och kunnat träffa kvinnor med samma upplevelser och upptäcka att 

det kanske inte är dem det är fel på utan att det är något som är snett i vårt samhälle.  

Att kvinnorna även erbjuds hjälp i form av en följeslagare eller ett stöd vid eventuella 

rättegångar är väl också en bra tanke. Det är ju bara det att denna grupp av kvinnor 

sällan anmäler det våldet som de utsatts för. 

Till sist kan då kvinnan erbjudas stödsamtal och det kan väl vara bra. Här tänker vi att 

det kanske inte är helt lätt att öppna upp sig och berätta smärtsamma upplevelser för 

en person som representerar en myndighet som i praktiken inte har någon hållbar 

hjälpinsats att erbjuda henne när hon är i störst behov av det. 

 

8.3 Eget boende efterfrågas 
Som det ser ut idag så finns det inget boende enbart för de våldsutsatta missbrukande 

kvinnorna även om önskan om ett kvinnoboende är högt både hos socialtjänst och hos 

polis. De boende och behandlingsformer som finns är anpassade och utformade för 

män och deras behov ej enbart för kvinnor eller inriktat mot kvinnor. Den 

misshandlade missbrukande kvinnan befinner sig mellan två stolar eftersom hon ingår 

i två kategoriseringar sociala problem. Dels att för att det handlar om en kvinna som 

utsätts för våld och dels för att kvinnan är missbrukare. Så ett boende enbart med 

kvinnor som gör att hon kan få vara kvinna på egna villkor saknas vare sig det 

handlar om missbruk eller inte.  
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8.4 Den manliga dominansen 
Överallt i samhället präglas vi av olika normer och ideal. Dessa osynliga regler startar 

många gånger redan i hemmet när vi är små och följer oss sedan när vi kommer ut i 

skolan och senare i arbetslivet. Vi formas och präglas av den omgivning vi befinner 

oss i och omedvetet är vi med att skapa och upprätthålla dessa normer som både män 

och kvinnor är delaktiga i vissa fall generation efter generation. Att vi medvetet eller 

omedvetet väljer rosa till flickor och blått till pojkar bidrar till att vi skapar vårt eget 

genus, detta blir vad Hirdman menar med ett genuskontrakt . Att mannen har varit 

familjens överhuvud är känt sedan urminnes tider, det handlade om att bevara 

mannens heder och kvinnans kyskhet.  Detta med den manliga överordningen och 

kvinnliga underordningen är något som visar sig tydligt både i missbruket och i ett 

misshandelsförhållande där mannen ofta är den som införskaffar drogen och kvinnan 

är den som får betala med sin kropp. Att mannen förser kvinnan med droger gör 

henne beroende av mannen i dubbel bemärkelse, han är den som skyddar henne ifrån 

andra mäns våld samtidigt som han utövar sin maktposition över henne med sitt eget 

våld och att han är tillgången till drogerna. När det gäller det manliga missbruket är 

allmänhetens uppfattning oftast den att det finns ju alltid en anledning till varför 

mannen har hamnat i missbruket. Att mannen börjar supa för att kvinnan har lämnat 

honom och tagit barnen med sig ses som en allmän ursäkt för att dricka ner sig. Ser 

man till den omvända situationen så ses kvinnan som oansvarig och egoistisk gent 

emot sin familj om hon gör på samma sätt. Detta är något som samhällets manliga 

norm har föreskrivit genom alla tider. Att mannen väljer att supa på krogen för att 

kvinnan lämnat honom ses som ett manligt sätt att hantera sin sorg och frustration. 

Medan omgivningens sätt att se på den frånskilda kvinnans krogbesök gör henne 

lösaktig och till allmän beskådan. När kvinnan ger sig in i mannens territorium och 

tar plats så känner han sig hotad av hennes närvaro. Och för att upprätthålla sin 

manliga dominans så kommer våldet med in i bilden. 
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8.5 Ingen anmälan görs 
Våld mot kvinnor är något som finns i alla samhällsklasser och inte bara i 

missbrukarkretsar även om våldet där är grövre. I vårt uppsatsarbete har vi läst 

litteratur och forskning som visar på att polisanmälningarna som görs av mäns våld 

mot kvinnor är lågt. Varför är det så lågt kan man undra? Svaret på detta fick vi när 

verklighetens empiri stämde överens med det som litteraturen tar upp. I våra 

intervjuer menar man på att kvinnan inte anmäler våldet och övergreppen som hon 

utsätts för på grund av att de är rädda för att mannen ska hota eller slå dem ännu mer. 

Men avsaknaden av anmälan beror även på att många av de missbrukande kvinnorna 

är uppväxta med våldet i sin närhet, det är en vardag som de känner till och vet vad 

det innebär så det har helt enkelt blivit en del av deras liv. Så varför anmäla något 

som ingår i det liv man lever och som man dessutom är uppväxt i. De kvinnor som 

missbrukar befinner sig enligt samhällets syn långt ner i samhällsstegen detta 

bekräftar både empiri och teori. De avviker ifrån den traditionella kvinnorollen som 

mannens stöttepelare och den omtänksamma modern. Detta skuldbelagda synsätt gör 

att kvinnan vänder sin skam och skuld inåt och tycker att hon får som hon förtjänar, 

och hon låter bli att anmäla. Bakom många så kallade lägenhetsbråk som grannarna 

brukar anmäla till polisen döljer det sig ofta en kvinnomisshandel. Då har kvinnan 

själv inte gjort anmälan utan den görs av utomstående, vilket avlastar kvinnan ifrån 

att det är hon som anmäler, ansvaret ligger på någon annan . Omgivningen vet kanske 

många gånger vad som pågår men anmäler inte på grund av egen rädsla för hot. Man 

vill helt enkelt inte lägga sig i andras liv. När det till slut blir anmälan kan en sådan 

enkel sak som att polisen dokumenterar med filmkamera eller videoupptagning blir 

det som fäller mannen för brott mot kvinnan. Då kan man tycka att en sådan rutin 

som att alltid ha filmkamera med sig skulle vara enkelt. Om vi sen vänder på tanken 

att det är kvinnan som utsätter mannen för våld och övergrepp hade insatser och 

rutiner sett annorlunda ut då? Förmodligen, men det är våra egna spekulationer och 

inget som vi har belägg för men tankarna finns där.  
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8.6 Normaliseringsprocessen  
Det som kanske är den stora förklaringen till varför kvinnan inte anmäler när hon blir 

utsatt för våld är den normaliseringsprocess som hon genomgår. Denna process som 

innebär en stegvis normalisering av våldet för att kvinnan ska orka med att leva i den 

situation som hon befinner sig i. Det som ständigt återkommer som en röd tråd i våra 

samtal med de informanter som vi har talat med är normaliseringsprocessen. Denna 

process och vilken betydelse den har för de kvinnor som utsätts för våld. Och hur 

viktigt det är för de som arbetar med de våldsutsatta missbrukarkvinnorna att känna 

till hur denna process fungerar och hur den påverkar kvinnan och de val som hon gör. 

Detta är viktigt att veta för att kunna ge ett bra och respektfullt bemötande ifrån 

professionens sida och det är något som de ofta påpekar. Denna kunskap och 

förståelse saknas många gånger i allmänhetens ögon som har lätt för att döma den 

kvinna som missbrukar som en sämre kvinna utan ansvarskänsla. Blir hon då 

dessutom utsatt för våld så ”får hon skylla sig själv” och hon har väl gjort något för 

att ”förtjäna” att få stryk. Detta ihop med att samhällssynen på missbrukaren som 

opålitlig gör att det dyker upp frågor som: Varför tar hon tillbaka anmälan, och varför 

tar hon tillbaka honom? Och detta kan vara svårt att förstå om man inte känner till 

normaliseringsprocessen. De kvinnor som missbrukar har oftast ett litet socialt 

nätverk, familj och vänner har försvunnit i takt med missbruket. Detta gör att kvinnan 

står utlämnad till sig själv och mannen som hon har en relation till. Så även om 

kvinnan har ett helvete ihop med den man hon har en nära relation till så är hon inte 

ensam.  Dessutom vet hon vad hon har att förhålla sig till och det ger en viss trygghet. 

Trots att detta innebär både hot och slag och att det dessutom ibland har en dödlig 

utgång för kvinnan.  
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8.7 Avslutningsvis 
När man arbetar med en C-uppsats så befinner man sig i en intensiv, rolig och 

spännande period med många nya intryck och lärdomar som tillkommer under resans 

gång. Med en viss förförståelse så valde vi att skriva om våldsutsatta 

missbrukarkvinnor vilket har gett både aha- upplevelser och nytillkommen kunskap 

om hur det ser ut för denna utsatta grupp. Det som vi har reagerat och reflekterat mest 

över är att det inte fungerar med eget boende för denna grupp. Kvinnorna finns ju 

trots allt i samhället men faller mellan stolarna eftersom de tillhör två kategorier 

sociala problem och det gör att de hamnar i en gråzon. De medel som ska till för att 

förändra situationen för dessa kvinnor är inte stora fast trots det så verkar det som att 

myndigheterna ännu inte riktigt fått upp ögonen och insett att denna grupp existerar. 

Vi hoppas att när vi är färdiga med vår utbildning kunna vara med att bidra till en 

förändring i rätt riktning för de våldsutsatta kvinnorna med missbruksproblem. 
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Bilaga        
Intervjuguide  

Vem i praktiken har huvudansvaret för de missbrukande våldsutsatta kvinnorna? 

Finns det blinda fläckar? 

Vilken hjälp kan ni erbjuda dessa kvinnor? 

Vilken hjälp skulle ni vilja kunna erbjuda dessa kvinnor? 

Vart hänvisar ni dessa kvinnor? 

Varför just dit? 

 

Ser ni dessa kvinnors problematik som självförvållat? 

 

Ser ni dem som offer på grund av sin våldsutsatthet? 

 

Berätta om det senaste ärendet som rörde en kvinna som ingår i denna kategori av 

kvinnor. 

 

Kompletteringsfrågor  

 

Hur upplever du att övriga samhället ser på de våldsutsatta missbrukande kvinnorna? 

 

Upplever du att denna grupp särbehandlas av övriga samhället? 

 

Tror du att särbehandlingen beror på deras missbruk eller våldet som de utsätts för? 

 

Ursäktar övriga samhället mannens övergrepp mer på grund av att kvinnan 

missbrukar? 

 


