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Abstract 
 
Studiens syfte var att undersöka hur fyra socialsekreterare på Kvinnofridsteamet i Rinkeby 
uppfattade sitt arbete. Kvinnofridsteamet är en särskild enhet för misshandlade kvinnor, de 
arbetade från början utan myndighetsutövning, men är numera unika i sitt slag i Sverige, 
eftersom de har delegerats myndighetsutövning. Viktiga frågor var: hur upplevde 
Kvinnofridsteamet att eventuell samverkan med andra organisationer fungerade och hur 
upplevde Kvinnofridsteamet att deras handlingsutrymme påverkats efter att de tilldelats 
myndighetsutövning? Vi använde oss av en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. 
För att kunna besvara våra frågeställningar intervjuades samtliga fyra kvinnliga 
socialsekreterare i Kvinnofridsteamet. Resultaten visade bland annat att socialsekreterarna 
upplevde att deras handlingsutrymme förbättrats sedan de tilldelats myndighetsutövning och 
att de upplevt samarbetet med olika organisationer som problematiskt i vissa fall. Vi använde 
oss av ett upplevelseperspektiv samt av organisationsteori för att analysera våra resultat. 
Tidigare forskning visade att det fanns en efterfrågan hos våldsutsatta kvinnor efter mer 
kunskap och erfarenhet hos myndigheter som har i uppgift att hjälpa dem. Kvinnofridsteamet 
kunde tillgodogöra sig den kunskapen och erfarenheten i arbetet med de misshandlade 
kvinnorna. 
 
 
Nyckelord: kvinnomisshandel, organisation, socialtjänsten, våld i nära relationer, 
kvinnojourer. 
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1. Inledning 
 
Vi vill med den här uppsatsen lyfta fram ett exempel på hur man kan arbeta med 
misshandlade kvinnor inom socialtjänsten. Vi vill belysa det sociala arbetet som utförs inom 
en myndighet, samt hur det kan påverka den professionella socialarbetaren. Eftersom vi nu 
går sista terminen och snart ska vara klara socionomer, blir det naturligtvis intressant för oss 
att studera olika sociala problem. Tanken är ju att vi ska arbeta med sådana i någon form. För 
oss var fenomenet kvinnomisshandel något som vi tyckte var extra intressant att undersöka. 
Kvinnomisshandel har varit ett av de mest uppmärksammade sociala problemen under de 
senaste tjugofem åren. Från början var vi dock inte säkra på om vi ville skriva om de 
våldutsatta kvinnorna eller om fenomenet som sådant. En av oss följde under den andra 
praktikperioden socialsekreterarna vid en socialjour under en kväll och fick där höra att 
kvinnor som blir utsatta för våld i samband med lägenhetsbråk är vanligt förkommande. Att 
söka kunskap om hur man kan arbeta med denna typ av problematik kändes då viktigt.  
Därför valde vi att fokusera kring frågor som: hur kan man arbeta med våldsutsatta kvinnor 
och hur kan man själv bli påverkad av sitt arbete som socionom? När vi väl valt den 
inriktningen på vår undersökning bestämde vi ganska snabbt att vi ville skriva om 
Kvinnofridsteamet i Rinkeby. Vetskap om teamet hade vi fått genom en bekant och vi tyckte 
att deras arbete verkade intressant. Kvinnofridsteamet är en särskild enhet för misshandlade 
kvinnor, de arbetade från början utan myndighetsutövning, men är numera unika i sitt slag 
eftersom de delegerats myndighetsutövning. Rinkeby är en stadsdel med hög invandrartäthet 
och majoriteten av de kvinnor som kommer till Kvinnofridsteamet har invandrarbakgrund. 
Teamets viktigaste uppgift handlar om att stärka den våldsutsatta kvinnan, att hjälpa henne att 
bryta sig ur sin situation. Teamet erbjuder därför stödsamtal till alla sina klienter. Mer 
praktiska arbetsuppgifter kan vara att besluta om skyddat boende eller utse kontaktpersoner. 
Ett annat mer övergripande mål som teamet har är att gå ut i stadsdelen och informera om 
jämställdhet. Kvinnofridsteamet samarbetar också med kvinnojourer både i Stockholm och i 
resten av landet, exempelvis har de stor hjälp av den lokalt förankrade kvinnojouren Somaya 
när det gäller muslimska skilsmässor.  
 
Att Rinkeby Kvinnofridsteam är ensamt i sitt slag i Sverige, trots att problemet med 
kvinnomisshandel är så utbrett, tycker vi gör det till ett väldigt aktuellt område att undersöka. 
Nya sätt att arbeta med olika sociala problem är alltid intressant att studera. Ideella 
kvinnojourer har under lång tid varit de som tagit störst ansvar för att hjälpa våldsutsatta 
kvinnor och att det nu finns en kommunal enhet som tagit över detta ansvar åtminstone i en 
stadsdel i Stockholm tycker vi är värt att lyfta fram. Vi tror att det faktum att vi är två som 
skriver har medfört att vi kunnat studera vårt undersökningsområde från lite olika perspektiv. 
Vi har olika livs – och yrkeserfarenheter sedan tidigare, vilket gjorde att vi hade lite olika 
förförståelse för problemet kvinnomisshandel. Viss gemensam förförståelse hade vi dock när 
det gäller strukturerna i samhället som vi tror bidrar till ojämlikhet mellan könen. Att vi var 
någorlunda väl inlästa på ämnet kvinnomisshandel gav oss en grund för att förstå den vardag 
som socialsekreterarna på enheten kunde möta i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna. Sedan 
finns det ju också en allmän bild av fenomenet kvinnomisshandel, som förmedlas av media 
och som det är svårt att inte påverkas av. 
 
Det finns inte särskilt mycket forskning om socialarbetares egna uppfattningar om arbetet 
med våldsutsatta kvinnor, dock mycket om fenomenet kvinnomisshandel som sådant. Vi har 
valt att redovisa dels tidigare forskning om själva fenomenet, men också forskning som berör 
det sociala arbetet med kvinnomisshandel. Dessutom tas förändringar i svensk lagstiftning 
gällande mäns våld mot kvinnor upp.    
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2. Syfte  
 
Vårt syfte är att göra en kvalitativ undersökning av hur fyra socialsekreterare på 
Kvinnofridsteamet, socialtjänstens enhet för misshandlade kvinnor i Rinkeby, uppfattar sitt 
arbete. Vi vill undersöka hur socialsekreterarna ser på sin yrkesroll, sitt handlingsutrymme 
med hänsyn till att de har tilldelats myndighetsutövning, samt hur de upplever eventuell 
samverkan med andra organisationer. 
 

2.1 Frågeställningar 
• Hur ser organisering och arbetsformer ut för Kvinnofridsteamet i Rinkeby?  
• Hur upplever socialsekreterarna på Kvinnofridsteamet att eventuell samverkan med 

andra organisationer fungerar?  
• Hur upplever socialsekreterarna på Kvinnofridsteamet att deras handlingsutrymme har 

påverkats efter att de tilldelats myndighetsutövning? 
• Hur upplever socialsekreterarna på Kvinnofridsteamet sin egen yrkesroll? 
• Hur upplever socialsekreterarna på Kvinnofridsteamet att de påverkas generellt av 

arbetet med de misshandlade kvinnorna? 
 

2.2 Disposition  
 
Studien är uppdelad i nio huvuddelar, som i sin tur är uppdelade med hjälp av underrubriker. 
För att underlätta för läsaren så beskriver vi här studiens upplägg.  
 
Del 1, del 2 och del 3 redovisar uppsatsens inledning, syfte, frågeställningar, disposition samt 
centrala begrepp.  
 
Del 4 och del 5 handlar om den svenska lagstiftningen kring våld mot kvinnor samt tidigare 
forskning.  
 
Del 6 presenterar våra teoretiska perspektiv. 
 
Del 7 redovisar metod  
 
Del 8 och del 9 presenterar resultat och analys, samt diskussion. 
 

3. Centrala begrepp 

3.1 Kvinnomisshandel 
Det finns olika sätt att beteckna ”kvinnomisshandel”. I USA och Kanada används ofta 
begreppen familjevåld eller våld i hemmet. Dessa begrepp brukar då även innefatta annat våld 
som kan förekomma i en familj som ex. barnmisshandel och våld mot äldre. Vissa personer 
eller grupper ställer sig kritiska till den typen av begrepp då man menar att man då förnekar 
den maktrelation mellan könen som finns och menar att det ska beskrivas som ”mäns våld 
mot kvinnor”, istället. I Sverige har man kommit att använda begreppet ”sexualiserat våld” 
som har sitt ursprung hos brittiska forskares begrepp. Begreppet täcker in misshandel, 
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våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, sexuella trakasserier och prostitution. Begreppet 
sexualiserat våld avser samma grundproblematik som övriga begrepp, mäns makt över 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2003, s.11-12). Kvinnomisshandel och grov kvinnofridskränkning är 
brott som faller under allmänt åtal (Socialstyrelsen, 2003, s.10). Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer måste uppfattas som ett sammansatt problem som inte har bara en orsak till sin 
grund. Det är ett samhälleligt, individuellt och relationsproblem som på varje analysnivå har 
mångfaktoriella orsaker (Socialstyrelsen, 2003, s.36). 

3.2 Myndighetsutövning 
Det gemensamma för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder 
som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. 
Myndighetsutövningen behöver inte innebära åtgärder som medför förpliktelser för enskilda 
utan kan förekomma i form av gynnande beslut, t.ex. beslut om bistånd (Clevesköld, 
Lundgren & Thunved, 2005, s.77).  

3.3 Samverkan 
Socialtjänsten ska organiseras i enlighet med en helhetssyn på verksamheten. Principen 
innebär inte bara ett behov av samarbete mellan olika organ inom socialtjänsten utan också ett 
behov av samarbete mellan socialtjänsten och samhället i övrigt. Det behovet följer av att 
individens, familjens eller gruppens svårigheter eller hinder sätts in i ett större socialt 
sammanhang. Socialtjänstens behov av kontakt och samverkan måste därför ses i ett brett 
samhällsperspektiv. Samverkan kan gå ut på t.ex. samhällsplanering men kan även avse 
enskilda ärenden. Samverkanspartners kan t.ex. vara andra myndigheter inom kommun och 
landsting, såsom Försäkringskassan, arbetsmarknadsstyrelsen eller polis. Det förekommer 
även samverkan med frivilliga organisationer av olika slag (Clevesköld, Lundgren & 
Thunved, 2005, s.62-63). 
 

4. Svensk lagstiftning om våld mot kvinnor 
 
Under de senaste årtiondena har den svenska lagstiftningen ändrats och skärpts när det gäller 
mäns våld mot kvinnor. Olika lagar har tillkommit i syfte att stärka skyddet för kvinnor samt 
för att beivra de olika former av våldsbrott som riktas mot kvinnor från närstående män. 
Enligt existerande kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utgörs ca 35 % av 
alla anmälda misshandelsfall av misshandel mot kvinnor (Amnesty International, 2005, s.21-
22). År 1982 skedde en lagändring som innebar att alla fall av misshandel kom att falla under 
allmänt åtal. 1988 kom lagen om besöksförbud som huvudsakligen var tänkt att förebygga 
hotfulla, farliga situationer och skydda kvinnor mot hot och våld från närstående män. Lagen 
innebär bl.a. att om det föreligger risk för att en närstående man kommer att begå brott mot, 
förfölja eller allvarligt trakassera en kvinna, kan ett besöksförbud utfärdas. Besöksförbudet, 
som innebär att mannen inte får uppsöka eller på annat sätt kontakta kvinnan, gäller högst ett 
år och kan förlängas med högst ett år i taget. Riksdagen beslutade under sommaren 2003 om 
vissa lagändringar i syfte att motverka ”våld mellan personer som är eller har varit 
närstående”. Den 1 september 2003 trädde lagen om utökat besöksförbud i kraft. Den nya 
lagen, som bl.a. tillkom för att förbättra skyddet för dem som trots besöksförbud utsätts för 
olika trakasserier, innebär att besöksförbudet ska kunna gälla större geografiska områden än 
tidigare (Amnesty International, 2005, s.17). År 1993 tillsatte den dåvarande regeringen en 
Kvinnovåldskommission med uppgift ”att utifrån ett kvinnoperspektiv göra en översyn av 
frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld”. 

 5



Kvinnovåldskommissionen överlämnade efter två år sitt slutbetänkande, innehållande ett antal 
förslag till regeringen. Våren 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid 
1997/1998:55, ett åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor, som baserades på 
Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande från år 1995 och som omfattade en rad förslag 
om åtgärder. Kvinnofridsreformens centrala utgångspunkter var, utöver förbättrad 
lagstiftning, också förebyggande insatser samt ett bättre bemötande av utsatta kvinnor från 
myndigheternas sida. Propositionen behandlade åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, 
prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet. Riksdagen ställde sig bakom samtliga 
förslag i propositionen (Amnesty International, 2005, s.18). 
 

5. Tidigare forskning 
Här presenterar vi dels en allmän kunskapsbakgrund om fenomenet kvinnomisshandel men 
även en kortfattad översikt av det sociala arbetet som utförs i kommuner och ideella 
kvinnojourer. Då det publicerade materialet i ämnet ofta har ett könsmaktsperspektiv, ger vi 
också en kort beskrivning av det. Vi väljer dock att inte gå in djupare på det perspektivet, då 
vi inte själva använder oss av det.  

5.1 Om kvinnomisshandel 
Sedan 1970-talet betraktas kvinnomisshandel inte som ett privat problem, utan som ett 
samhällsproblem. Det är kvinnorörelsen och framförallt de ideellt arbetande kvinnojourerna 
som arbetat för detta. Frågan om hur kvinnomisshandel kommit att bli ett etablerat 
samhällsproblem har varit utgångspunkten för en omfattande forskning, framförallt i USA. 
Kvinnorörelsen har enligt denna forskning spelat en avgörande roll för att synliggöra 
misshandeln och definiera problemet. I Sverige har, som tidigare nämnts, kvinnojoursrörelsen 
varit en tydlig aktör i detta arbete. Rörelsen har agerat praktiskt för att skydda och hjälpa 
utsatta kvinnor, men har också arbetat för att föra fram kvinnomisshandel som ett generellt 
problem, något som berör oss alla (Andersson & Lundberg, 2001, s. 63-65). Eva Lundgren, 
professor i sociologi, har beskrivit mäns våld mot kvinnor i nära relationer som en dynamisk 
process där våldet på olika sätt normaliseras, både för den misshandlande mannen och för den 
våldsutsatta kvinnan. Förövaren använder sig i ett första skede av våld för att vidmakthålla 
och stärka kontrollen över kvinnan i förhållandet. De första gångerna mannen slår är han 
ledsen efteråt, ber om förlåtelse och förklarar ofta våldshändelsen med något i sin 
livssituation, t.ex. stress eller frustration på jobbet. Efterhand upphör ursäkterna och han 
motiverar istället sitt våld med att det är något fel på kvinnan. För kvinnans del innebär 
normaliseringsprocessen i korta drag att hennes gränser gradvis suddas ut och mannens våld 
blir ett normalt inslag i vardagen. Våldet väcker skuldkänslor hos kvinnan, hennes 
verklighetsuppfattning rubbas och hon börjar se sig själv med mannens ögon och lägga 
orsaken till våldet och skulden på sig själv (Lundgren, 1991). I Sverige har förståelsen av 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer som en dynamisk process där våldet gradvis och på 
olika sätt normaliseras för bägge parter, kommit att genomsyra såväl senare kvinnoforskning 
som kvinnojoursrörelsens arbete och delvis också den officiella synen, som bland annat 
uttryckts i kvinnovåldskommissionens översyn av frågor som rör våld mot kvinnor, samt i 
Kvinnofridsreformen (Amnesty International, 2004, s.7). 

5.2 Om socialt arbete kring kvinnomisshandel 
Forskning visar att det fortfarande idag läggs ett stort ansvar på de ideella kvinnojourerna när 
det gäller att hjälpa våldsutsatta kvinnor. En kommunundersökning som Amnesty 
International gjort 2005, som omfattar ¾ av landets kommuner visar att skillnaderna i 
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kommunernas arbete med misshandlade kvinnor är stora. Även hur man diskuterar problemet 
på en mer strukturell nivå skiljer sig åt. Vissa kommuner bedriver ett aktivt arbete för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor och ger de våldsutsatta kvinnorna skydd och stöd, men i 
många kommuner tycks dock frågan ha en mycket låg prioritet. I dessa kommuner saknas 
bl.a. riktlinjer för socialtjänstens arbete med de misshandlade kvinnorna och kommunerna 
tillhandahåller inte stöd och skydd i akuta situationer, utan förlitar sig istället på de ideella 
kvinnojourernas insatser. Trots att detta ansvar läggs på kvinnojourerna är det inte många 
kommuner som bidrar till deras arbete med mer än symboliska belopp (Amnesty 
International, 2005, s.28). Detta trots att kommunerna enligt svensk lag har det primära 
ansvaret för att tillhandahålla stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor. Gällande 
samverkan kring arbetet med våldsutsatta kvinnor i kommunerna, har Sköndalsinstitutet 
undersökt detta i en rapport från 2001 (Bender & Holmberg, 2001). De definierar två 
strukturer för samverkan inom socialtjänsten; formell och informell. Den formella samverkan 
innefattar någon form av regelbundna diskussioner samt utbyte av information mellan 
myndighetsföreträdare och frivilliga organisationer. Informell samverkan kännetecknas av att 
vara mer oregelbunden och sker främst kring enskilda, specifika ärenden. Rapporten har 
undersökt 127 kommuner och visar att av dessa har 77st varken formell eller informell 
samverkan, i 28st uppger man att det finns en formell samverkansgrupp och i 45 kommuner 
förekommer informell samverkan (Ibid, s.33-34).  

5.3 Om svenska kvinnojourer 
Sverige fick sin första kvinnojour 1975 och idag finns långt över 100 kvinnojourer spridda i 
hela Sverige. Dessa jourer möter dagligen kvinnor som blivit utsatta för någon form av våld i 
en nära relation. Kvinnojourernas verksamhet baseras på grundsynen att kvinnor kan ge 
varandra styrka genom att ta del av varandras erfarenheter. Många av de aktiva 
kvinnojourskvinnorna har också själva varit utsatta för våld (ROKS, 1999, s.8-9). Tidigare 
forskning visar att misshandlade kvinnor ofta är positivt inställda till den hjälp och det 
bemötande de får hos ideella kvinnojourer. Dock efterfrågas mer kunskaper och erfarenheter 
hos de hjälpande myndigheterna. En anledning till att hjälpen på kvinnojourer uppfattas som 
så mycket bättre är också möjligheten att träffa andra kvinnor i samma situation. De behöver 
inte känna sig udda och annorlunda (Rosengren, 1998, s. 80, 81 & 106). Kvinnojourerna ska 
fungera både i mötet med kvinnor som söker jourens hjälp, men också med samhällets övriga 
hjälpande instanser. I grunden är de ideella organisationer, men flera jourer har under de 
senaste åren kommit att även avlönade anställda. Detta är en fråga som diskuteras mycket 
inom jourerna. Argument för lönearbetare är bl.a. att kvinnojourerna kan finnas till för fler 
kvinnor och hålla helt andra öppettider om det finns anställd personal på dagtid. Argument 
mot avlönat arbete är att det blir en annan typ av jobb om det görs för pengar istället för av 
personligt engagemang. Ett annat problem som förs upp är också bristen på pengar, då 
kvinnojourerna är beroende av anslag utifrån (ROKS, 1999, s.10-13). Kvinnojourerna är 
förankrade i en feministisk tradition och ett könsmaktsperspektiv, som utgår från det faktum 
att det finns ett maktförhållande mellan könen, där män är överordnade och kvinnor 
underordnade. Målet är att förändra detta (Ibid, s.9).  
  

5.4 Könsmaktsperspektivet 
Vår uppfattning är att tidigare forskning kring fenomenet kvinnomisshandel allt som oftast 
utgår från ett könsmaktsperspektiv. Könsmaktsperspektivet handlar om den ojämlika 
maktstruktur som samhället är uppbyggt kring, där män är överordnade och kvinnor 
underordnade. Våldet mot kvinnor ses som ett exempel på detta maktförhållande. Amnesty 
International menar att det könsrelaterade våldets orsaker återfinns i den rådande 
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könsmaktsordningen i samhället där män som grupp har större makt än kvinnor som grupp. 
Mäns våld mot kvinnor bidrar också till att könsmaktsordningen upprätthålls. Benägenheten 
att polisanmäla våldsbrott är särskilt låg hos kvinnor som utsatts för våld av en närstående 
man. Det är också ofta först när kvinnan kommit ur relationen som hon kan benämna sina 
erfarenheter som just våld (Amnesty International, 2004, s.11). 
 

6. Teoretiska perspektiv 
 
Vi valde att börja diskutera vilka olika teorier som kunde vara lämpliga för vår studie redan 
tidigt i forskningsprocessen. Först var vi inne på att använda kristeorin och copingstrategier 
för att analysera våra resultat, men vid närmare eftertanke insåg vi att dessa teorier snarare 
knöt an till de våldsutsatta kvinnorna och deras vardag, än till socialsekreterarnas arbete. 
Alltså förkastade vi dem. I samband med att vi läste in oss på tidigare forskning kring 
kvinnomisshandel kom vi in på socialkonstruktivismen och könsmaktsperspektivet. Vi var 
dock främst intresserade av socialsekreterarnas egna upplevelser av sitt arbete, speciellt med 
hänsyn till att de jobbar inom en myndighet. Dessutom utgår det mesta av den tidigare 
forskningen från ett könsmaktsperspektiv och vi ville gärna ha en ny vinkling på problemet. I 
slutändan valde vi därför upplevelseperspektivet, vilket vi tyckte var en bra grund för att 
analysera socialsekreterarnas egna upplevelser av t.ex. sitt eget handlingsutrymme och sin 
yrkesroll. Utöver det perspektivet ville vi även ha en teori som knöt an till det arbete som 
socialsekreterarna faktiskt utför, samt den organisation de verkar inom. Här blev 
organisationsteorin ett naturligt val. Organisationsteorin är dock väldigt omfattande och vissa 
delar av den var helt enkelt inte väsentliga för vår undersökning. Därför valde vi att främst 
koncentrera oss på gräsrotsbyråkratsperspektivet, där Lipsky och Johansson är två företrädare, 
men vi har även tagit med vissa mer allmänna tankegångar kring offentliga organisationer.  
  

6.1 Upplevelseperspektiv 
En del av upplevelsen av att vara människa är vår förmåga att handla, planera och genomföra 
egna projekt i livet. Denna förmåga att kunna påverka vårt liv kan beskrivas som att vara en 
handlande agent. Vi har förmågan att göra val. Att kunna styra över sitt liv innebär också 
troligtvis att vi håller oss ansvariga för våra handlingar. Vi accepterar att andra människor kan 
avkräva oss detta ansvar, att de kan be oss förklara varför vi handlat som vi gjort och att vi då 
kan ange våra skäl och avsikter (Stevens, 1998, s.23). Upplevelseperspektivet har fokus på 
den subjektiva upplevelsen och perspektivet har sina rötter i den fenomenologiska, 
existentialistiska och humanistiska traditionerna inom psykologin. Perspektivet ställer frågor 
kring den personliga upplevelsen, vilka former dessa upplevelser tar sig och hur de påverkar 
våra förhållningssätt gentemot verkligheten (Ibid, s.36). 
 
Det fenomenologiska synsättet strävar efter att studera mänskligt medvetande som vi upplever 
det. Eftersom subjektiva erfarenheter är personliga så kommer fenomenologiska 
beskrivningar hänvisa till egna erfarenheter.  
 
Existentialismen utgår också från den subjektiva upplevelsen, dess fokus ligger dock på 
människan som en varelse som ständigt är i vardande. Man tycker här att vi själva kan välja 
våra handlingar och tankar och när vi gör det så bidrar det till att forma vilka vi är. Man 
strävar efter mål och mening i livet och det finns en medvetenhet om vår dödlighet och att vi 
slutligen kommer att ställas inför betydelsen av vårt icke-vara.  
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Den humanistiska psykologin handlar om hur man ska kunna utveckla medvetenhet om sina 
egna känslor och upplevelser. Perspektivet uppstod som en reaktion på både psykoanalysens 
betoning av det omedvetna och beteendepsykologins och på behaviorismens 
naturvetenskapliga abstraktioner (Stevens, 1998, s.164-167). 
 
Stevens (1998) tar upp tre viktiga drag för upplevelseperspektivet. 
1.  Att vara människa är att uppleva sig själv som existerande i världen. Subjektiva 
upplevelser uppstår alltid utifrån en viss persons synvinkel. 
2. Att vara människa innebär att vara en aktiv och intentionell agent som intresserar sig för 
och kan påverka världen. Vårt liv är målinriktat och vi kan reflektera över dessa mål. 
3. Att vara människa är detsamma som att inneha en reflexiv medvetenhet. Vi är 
självmedvetna, alltså vi är medvetna om våra tankar, känslor och vilka vi är (Ibid, s.164-168).   
 
En studie av medvetna upplevelser när det gäller personliga konstruktioner har gjorts av 
George Kelly, en amerikansk psykolog och terapeut. Kellys teori kan beskrivas som en 
brygga mellan den kognitiva och fenomenologiska psykologin. Han ger en generell förståelse 
för hur människor skapar mening i världen men även en förståelse för den enskildes 
upplevelsevärld. För att återgå till konstruktionerna så är de bipolära, mellan dessa två, en 
negativ och en positiv så konstruerar vi vår upplevelsevärld, genom att värdera våra 
upplevelser någonstans mellan dessa två poler. Individens tidigare upplevelser och 
erfarenheter ligger bakom de konstruktioner som används för att skapa mening i upplevelser. 
Genom att veta hur olika konstruktioner hänger samman med varandra kan man få en ny 
förståelse av varför någon annan envisas med att bete sig på ett visst sätt. Ju högre vikt en 
konstruktion har, desto viktigare eller mer central är den för en individs sätt att fungera. Om 
centrala konstruktioner i en individs upplevelsevärld riskerar att bli ogiltigförklarade så 
kommer det att väcka starka emotionella reaktioner. Det konstruktionsmönster som varje 
människa använder är av individuellt slag men det finns dock mer eller mindre överlappning 
med de konstruktioner som andra människor använder. Det är på denna likhet som 
kommunikationen mellan människor bygger på enligt Kelly. Forskningsresultat visar på att vi 
tycker om människor som uppfattar saker och ting på samma sätt som vi själva gör. Det är 
antagligen beroende på det faktum att detta hjälper oss att bekräfta och stärka vår egen bild av 
världen och därmed också vår egen identitet. Enligt teorin så väcks våra känslor utifrån vårt 
sätt att skapa konstruktioner (Ibid, s.178-184).  
 
De existentialistiska influenserna i upplevelseperspektivet ligger i frågor som tid, val och 
mening. Utifrån en fenomenologisk ståndpunkt är ordet ”tid” ett sätt att beskriva förändring 
och händelseflöde. Upplevelsen av tid ingår även i flera andra vidare perspektiv som vår 
personliga biografi, medvetenheten om hur detta blandar sig med andra personers liv och 
överordnade strukturer av en närmast ofattbar skala, som vår arts utveckling, livets uppkomst 
och universums framtid (Ibid, s.206-207). Våra handlingar får ofta oåterkalleliga 
konsekvenser. Vad vi väljer att göra och inte att göra, kan påverka omgivningen och därmed 
också oss själva. Detta bidrar med känslan att vi skapar vår egen framtid (Ibid, s.216). 
Betraktat ur ett fenomenologiskt synsätt är det klart att vi har en möjlighet att välja. Vi är 
kapabla att påverka våra handlingar och erfarenheter vi får genom att vi inriktar vår 
uppmärksamhet och använder oss av vår fantasi och reflektionsförmåga (Stevens, 1998, 
s.218).  
 
Ibland kan individens möjlighet att utöva sin vilja och göra sina egna val vara starkt 
begränsad. I de flesta fall kan vi fortfarande vara autonoma i våra känslor och tankar trots 
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utanför oss pålagda begränsningar. Vår förmåga att utöva personlig autonomi tycks vara 
beroende av en medvetenhet om faktorer som påverkar vårt beteende och våra upplevelser. 
När vi väl blivit medvetna om dessa har vi större möjlighet att motverka deras effekter och 
förverkliga alternativa mönster om vi så önskar (Ibid, s.222-223). 
 
Meningsfullhet, handlar om att hitta eller söka efter mening i livet och vår erfarenhetsvärld 
och framför allt att ha en känsla av att erfarenheter är relevanta. Den mening i livet vi 
upplever skapas av en viss konstellation av omständigheter och erfarenheter som är 
karaktäristiska för just vårt liv. En stabil känsla av mening i livet kan utgöra en grund för en 
hel, autentisk, engagerad och vital existens. Utifrån en existentialpsykologisk analys finns det 
ingen annan mening än den som vi själva skapar som biologiska, sociala och upplevande 
varelser (Ibid, s.229). 
 
Upplevelsepsykologin är agentinriktad, det vill säga att den ska medföra förändringar, men är 
även fenomenologisk som innebär att den söker förstå upplevelsen och erfarenhetens natur. 
Upplevelsepsykologin försöker nå dessa mål genom att: 
1. förhöja medvetenheten om vad erfarenheter och upplevelser i själva verket innebär, 
2. göra oss uppmärksamma på vilka människans livsvillkor är, 
3. uppmuntra ökad reflexivitet när det gäller vår medvetenhet om oss själva och hur vi lever 
vårt liv, 
4. stärka vår förmåga att välja och fatta beslut och öka insikten om den makt vi har att forma 
vårt liv. 
 
Upplevelseperspektivet handlar lika mycket om inspiration som om förståelse. Det handlar 
om jagets natur och om vad jaget kan utvecklas till (Ibid, s.233). 
 

6.2 Organisationsteori 
Det sociala arbetet som socialsekreterarna utför sker inom ramen för en organisation, i detta 
fall Kvinnofridsteamet i Rinkeby. Vi har använt oss av framförallt litteratur som belyser 
gräsrotsbyråkraterna i organisationen men även litteratur som behandlar ämnet offentliga 
organisationer. För att belysa gräsrotsbyråkraternas situation och villkor har vi använt oss av 
Roine Johanssons (1997) bok ”Vid byråkratins gränser” samt Lipskys (1980) bok ”Street-
level bureacracy”. För att ta del av teorier om offentliga organisationer i allmänhet så har vi 
använt oss av en rapport av B. Guy Peters (2004) utgiven av statens kvalitets- och 
kompetensråd. Sedan användes även Roine Johanssons (1997) bok ”Organisationer emellan” 
för att se på forskning om relationer mellan organisationer. 
 

6.2.1 Om offentliga organisationer 
Kommunernas socialförvaltningar är beroende av de socialkonstruktiva mönstren i 
omgivningen när man väljer organisationsstruktur. En institutionell organisations framgång 
bygger på att den kan uppfylla omgivningens krav. De institutionella organisationerna arbetar 
dessutom ofta i en omgivning som är präglad av andra institutionella organisationer. Viktiga 
kontakter för socialförvaltningar är behandlingsinstitutioner, försäkringskassan, polisen, 
skolorna osv. En socialförvaltning i ett land ska arbeta under liknande diskursiva regler som 
andra socialförvaltningar (Lilja & Larsson, 2005, s. 326).  
 
Organisering utifrån målgrupp kan förse organisationen med en redan färdig bas för politiskt 
stöd. Organisering på basis av målgrupp blir allt viktigare, vilket är ett uttryck för växande 
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politisk makt hos ett antal målgrupper som nyligen har mobiliserats effektivt. Detta är kanske 
mest tydligt när det gäller bildandet av ett antal offentliga organisationer för kvinnor och 
familjer (Peters, 2004, s. 15-16).  
 
Organisering utifrån syfte visar prov på de mest uppenbara problem när det gäller samordning 
inom den offentliga sektorn. Det typiska samordningsproblemet uppstår när organisationer 
med olika syften har svårt att samarbeta och tillhandahålla enhetliga tjänster till medborgarna. 
Varje organisation har en benägenhet att betrakta sina program som de mest ändamålsenliga 
metoderna att lösa problemen hos de medborgare som programmen är ämnade för. När 
organisationer är upptagna med sina egna program ser de få skäl till att satsa tid och kraft för 
att samarbeta med andra program. Samverkan och samordning är dessutom i viss grad 
riskfyllt inom den offentliga sektorn eftersom det betyder att man lämnar invanda 
beteendemönster och verkar för att uppnå mindre tydliga mål. Hur lovvärt sådan samverkan 
än må vara är en organisation och dess ledarskap – som är mer upptagna av att inte göra 
misstag som utsätter dem för kritik – knappast villig att lägga ner några ansträngningar i den 
riktningen. Den säkraste vägen är helt enkelt att följa bestämmelserna samt se till att man inte 
gör några misstag som kan medföra ökade kostnader eller skapar svåra administrativa eller 
politiska problem (Ibid, s. 19-20).  
 
En organisation kan förklaras utifrån följande minidefinition för mänskligt samspel som 
karakteriseras av följande fyra grundläggande element: tillhörighet, resurser, kontroll och 
utbytbarhet. Tillhörigheten beskrivs som att människor hör till och är identifierade och 
registrerade som tillhöriga. Resurser är den kärna som alla organisationer är uppbyggda kring, 
dessa resurser kan medlemmarna både skapa och ha varierande grad av kontroll över. 
Resurserna är motivet för att medlemmarna ansluter sig och stannar kvar i organisationen. 
Inriktningen på det organisatoriska handlandet bestäms av den inomorganisatoriska kampen 
om hur resurserna ska användas och vem som ska bestämma det. Resurserna utgör 
organisationens maktbas i kontakten med omgivningen. Kontroll är nödvändig för att 
organisationen ska kunna fungera då all organisation bygger på samordnat handlande. De 
olika organisationsmedlemmarna är dock, beroende på sin plats i den interna 
arbetsfördelningen, olika svåra att kontrollera. Utbytbarhet av organisationens medlemmar är 
grunden för organisationens överindividuella existens. Beroende av enskilda individer gör 
organisationen sårbar, det är viktigt att kunna rekrytera ny personal och att skaffa ersättare, 
vikarier och reserver oavsett vilken typ av organisation det gäller. För att man överhuvudtaget 
ska kunna tala om organisation måste samtliga fyra ovanstående element ingå. Det är själva 
kombinationen av tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet som förvandlar interaktion 
mellan människor till organisation (Johansson, 1997a, s.65-66). 
 
En person som tillhör en organisation blir inom den egna organisationen igenkänd, då 
individen där har en identitet och uppgift. Utanför organisationen och dess sammanhang och i 
kontakt med andra organisationer råder en anonymitet. När en person tillhör en organisation 
får den vissa rättigheter och även tillgångar till resurser men också krav, skyldigheter och 
förväntningar om lojalitet. En organisations medlem är inte fri att handla på eget bevåg utan 
agerar på organisationens vägnar (Ibid.a, s.65). Som anställd i en organisation innebär det att 
en stor del av arbetet som personen gör, uträttas för organisationens räkning men samtidigt 
tillför personen något av sig själv även då den handlar på organisationens vägnar. Då den 
anställde som agerar har egna erfarenheter och tankar finns det alltid en spänning mellan 
organisationens handlingar och den mänskliga aktören (Johansson, 1997a, s.75). 
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Organisationsanknytning ger möjligheter men även begränsningar. Det innebär att när två 
representanter för olika organisationer möts kan parterna inte spontant anpassa sig efter 
varandra utan de måste följa upp regler och direktiv, fråga chefen till råds, förankra beslutet 
bakåt i organisationen samt invänta godkännande från uppdragsgivarna och så vidare (Ibid.a, 
s.75-76). 

6.2.2 Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater 
Gräsrotsbyråkraternas viktigaste och mest utmärkande kännetecken är deras arbete med och 
relationen till klienterna. Byråkraten är beroende av klienterna på två sätt, dels måste de 
utnyttja de tjänster som erbjuds för att byråkratens arbete ska ha något berättigande och dels 
påverkar klienternas egenskaper och egenheter innehållet i det dagliga arbetet. Klienterna är 
på samma gång både konsumenter av och själva råmaterialet till gräsrotsbyråkratens åtgärder 
(Johansson, 1997b, s.43). Gräsrotsbyråkratens roll inom organisationen beskrivs som 
”gränsöverbryggande” då de har tillgång till förstahandsuppgifter om klienterna samt kunskap 
om de organisatoriska möjligheter som finns för att möta klientens behov (Ibid, s.45). 
 
Relationen som gräsrotsbyråkraten har med klienten skiljer sig från andra sociala relationer 
genom att den samtidigt är både en kontakt mellan två människor och en relation mellan 
organisation och klient. Det organisatoriska sammanhanget anger ramarna för och bestämmer 
förutsättningarna för relationen. Gräsrotsbyråkratens första uppgift i relationen med den 
blivande klienten är att konstruera en klient. Organisationen tar nämligen inte hand om en 
”hel” människa, utan den måste först omvandlas till en form som passar organisationen. 
Individen förenklas till ett för organisationen mer hanterligt format genom att byråkraten 
skiljer ut de egenskaper som faller innanför området för organisationens specialisering. 
Individen placeras sedan i någon lämplig, av organisationen i förväg definierad och 
tillhandahållen administrativ kategori för att slutligen kunna omvandlas till en klient (Ibid, 
s.50-51). 
 
Byråkratins regler är dess gränser, de administrativa kategorierna definieras med hjälp av 
regler. Det finns både detaljreglerande regler och ramstyrda regler d.v.s. strikt respektive 
flexibel tillämpning. En strikt tillämpning av regler gör att det är i princip omöjligt att 
situationsanpassa tillämpningen medan en flexibel tillämpning gör det möjligt att göra mer 
individuella bedömningar. En strikt tillämpning av reglerna kan ge gräsrotsbyråkraten både 
begränsning och skydd. Det kan bli omöjligt att situationsanpassa tillämpningen men det kan 
också innebära att tjänstemannen kan ta skydd bakom reglerna. Hon kan då beskrivas som 
varken moralisk eller omoralisk utan amoralisk, hon handlar inte i ärendet utan hon 
handlägger det (Ibid, s.63). I klientrelationen finns förhållandet av olika intressen som kan 
beskrivas som service och kontroll. I servicebegreppet omfattas alla de åtgärder som vidtas 
inom en organisation för att hjälpa klienterna med sina problem och för att tillvarata deras 
rättigheter. Kontrollbegreppet står för något som utövas, dels för att bestämma om en klient är 
berättigad till service och i så fall vilken slags sådan samt för att se till att klienterna följer 
lagar, regler, anvisningar och direktiv. Om man betraktar de olika begreppen som respektive 
ändpunkter på ett kontinuum så skulle man kunna säga att ju närmare servicepunkten man rör 
sig, i desto högre grad tillvaratas klientens egna omedelbara intressen. Om klienten är närmare 
kontrollpunkten desto större hänsyn tas till andra intressen som ex. ”allmänintresse” och 
”organisationsintresse”. Kontrollen handlar om att ta hänsyn till andra intressen än den 
enskilde klientens (Ibid, s.74-75).  
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6.2.3 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 
Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme bygger på att de har en relativt hög grad av 
handlingsfrihet i sina arbetsuppgifter och att de har tilldelats befogenheter från en 
organisatorisk myndighetsnivå. Gräsrotsbyråkrater har ett väsentligt handlingsutrymme att 
bestämma vilken typ av bistånd och i vilken omfattning som bistånd till klienter ska 
godkännas, med bifall från sina respektive myndigheter. Detta betyder dock inte att 
gräsrotsbyråkrater är helt fria från regler och riktlinjer. Tvärtom bestäms till stor del regler, 
riktlinjer, biståndsnivåer och behörighet av politiska och administrativa tjänstemän och 
befattningshavare. Även rådande samhällsnormer formar de valmöjligheter som 
gräsrotsbyråkrater har. Trots detta finns alltså en stor handlingsfrihet hos gräsrotsbyråkrater. 
Socialsekreterare inom socialtjänsten har t.ex. stort utrymme att avgöra vilken tillgång till 
bistånd deras klienter får, även om deras beslut är kringgärdade och kontrollerade av formella 
regler. Lagar och regler kan till och med vara ett hinder för kontroll och tillsyn. De kan vara 
så pass omfattande och motstridiga att de bara kan genomföras eller åberopas selektivt 
(Lipsky, 1980, s.13-14). Det finns två uppenbara anledningar till varför gräsrotsbyråkrater 
innehar den grad av handlingsfrihet som de faktiskt besitter: 

• Gräsrotsbyråkrater arbetar ofta i situationer som är för komplicerade för att man ska 
kunna ta generella, förenklade beslut i alla olika ärenden.  

• Deras arbetssituationer kräver också ofta ett medmänskligt perspektiv, inte bara ett 
byråkratiskt. De har handlingsfrihet eftersom deras arbetsuppgifter ibland fodrar mer 
känsliga iakttagelser och bedömningar än vad som ryms inom de generella riktlinjerna 
(Ibid, s.15). 

 
Det finns flera organisatoriska faktorer som påverkar gräsrotsbyråkraters arbete, exempelvis 
kan administrativa uppgifter ta tid från själva klientkontakterna. Det är dock inte säkert att 
insatser för att frigöra gräsrotsbyråkraterna från sådana uppgifter förbättrar kontakten mellan 
klient och byråkrat. Det händer att gräsrotsbyråkrater ibland saknar personliga resurser för att 
kunna utföra sitt arbete, de kan vara oerfarna eller sakna tillräcklig kunskap. Ofta kan också 
gräsrotsbyråkrater uppfatta det arbete de utför som otillräckligt på grund av personliga 
resurser, när det egentligen till viss del handlar om att arbetet i sig är otillräckligt. En del 
arbeten kan helt enkelt inte utföras till fullo på grund av exempelvis dubbla krav eller mål. 
Hur man hanterar detta är individuellt (Ibid, s.30-31). 
 
Medborgares förmåga att påverka organisationer beror till stor del på vilken information de 
har om organisationen i sig. När det gäller statliga byråkratier i allmänhet och 
gräsrotsbyråkratier i synnerhet är det stora problemet att deras klienter inte får den typ av 
information som tillåter dem att jämföra eller värdera den behandling eller hjälp de får. Inte 
heller kan de jämföra hjälpen med vad andra klienter tilldelats under tidigare år eller hur det 
går till på andra byråer (Ibid, 1980, s.52-53).  
 

7. Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för metodologiskt tillvägagångssätt, urval, avgränsningar m.m. Vi har 
valt att göra en kvalitativ undersökning. Ett kvalitativt förhållningssätt handlar om att se 
verkligheten som en individuell, social och kulturell konstruktion. Detta synsätt kan i sin tur 
skapa ett intresse av att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande 
verkligheten (Backman, 1998, s.47). Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som 
ger beskrivande data, alltså människans egna skrivna eller talade ord och observerbara data. 
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Med kvalitativa metoder försöker man finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 
beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden/individens livsvärld (Olsson & 
Sörensen, 2001, s.64). 
  

7.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska grund 
Vi har använt oss av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. Fenomenologins mål är att 
åstadkomma otvetydig kunskap om upplevd erfarenhet. Den studerar individernas perspektiv 
på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individens medvetande, 
förstå den kvalitativa mångfalden i upplevelser och göra den väsentliga meningen tydlig. Den 
fenomenologiska reduktionen innebär att man låter bli att fälla något omdöme om existensen 
eller icke-existensens av en upplevelses innehåll. Fenomenologisk reduktion innebär inte en 
absolut frånvaro av förutfattade meningar, utan snarare att man kritiskt analyserar sina 
förutfattade meningar (Olsson & Sörensen, 2001, s.106-107). För att uppnå det 
fenomenologiska målet har vi gjort fyra enskilda intervjuer. Intervjuer är särskilt lämpliga när 
man vill studera människors syn på meningen hos sina liv, beskriva deras upplevelser och 
självuppfattning och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale, 
1997, s.100).  
 

7.2 Urval och avgränsningar 
I den kvalitativa forskningstraditionen väljer man intervjupersoner genom en strategisk 
sampling snarare än en slumpmässig sampling, som de statistiska metoderna i den kvantitativa 
traditionen förutsätter (Ruth, 1991, s.280). I vårt fall behövdes inga diskussioner kring 
huruvida vi skulle göra ett slumpmässigt eller strategiskt urval. För att kunna uppfylla vårt 
syfte och besvara våra forskningsfrågor krävdes ett strategiskt urval.  
 
På den vanliga frågan: ”Hur många intervjupersoner behöver jag?” är svaret enkelt: ”Intervjua 
så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. Antalet nödvändiga 
intervjupersoner beror på undersökningens syfte (Kvale, 1997, s.97). Syftet med vår 
undersökning var att ta reda på hur socialsekreterarna vid en specifik enhet inom 
socialtjänsten uppfattade sitt arbete. Det föll sig alltså naturligt att intervjua samtliga som 
arbetade inom enheten. Eftersom de inte är fler än fyra stycken på enheten, förlängde vi tiden 
för varje intervju från 45 minuter till 60 minuter, för att på så sätt få ut så mycket datamaterial 
som möjligt. Att göra intervjuerna längre än 60 minuter verkade dock inte lämpligt. Vi hade 
alltså både urval och avgränsningar klara redan från början, men däremot diskuterade vi en 
del kring hur vi skulle lägga upp själva intervjusituationerna. Ett tag var vi inne på att göra en 
gruppintervju och sedan eventuellt fylla på med kortare enskilda intervjuer, men vi enades om 
att längre enskilda intervjuer var att föredra för att uppfylla på vårt syfte, vilket var att ta reda 
på socialsekreterarnas egna upplevelser.  
 

7.3 Tillvägagångssätt 
Kvale (1997, s.126) skriver att det fenomenologiska idealet är att lyssna utan förutfattade 
meningar. Vi ville därför vara öppna och förutsättningslösa inför våra intervjuer, men valde 
att läsa in oss en del om enheten för att kunna utforma en relevant frågeguide och för att 
kunna diskutera vilka teorier som skulle kunna vara intressanta att använda sig av. Utifrån vår 
förförståelse och våra frågeställningar utformade vi en frågeguide bestående av fyra teman. 
Dessa teman var: Organisation/enheten, samverkan, resurser samt yrkesroll/identitet. Temat 
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resurser var inte direkt kopplat till våra frågeställningar, men däremot trodde vi att frågor 
kring teamets resurser kunde vara viktiga för att uppfylla syftet, då resurser kan spela en 
väldigt stor roll för en tjänstemans handlingsutrymme och kanske också för hur hon uppfattar 
sitt arbete. Vi skrev också ner ett antal frågor under varje tema, som vi hoppades skulle hjälpa 
oss att uppfylla vårt syfte på bästa sätt. Därefter började vi ringa och bestämma tider för alla 
fyra intervjuer och försökte boka in dem så att vi hade en dag emellan varje intervju, för att på 
så sätt hinna transkribera en intervju i taget. Det är alltid lättare att skriva ut en intervju som 
man har färsk i minnet. Vi använde två bandspelare vid varje intervju för att undvika några 
tekniska missöden, vilket fungerade bra. Intervjuerna hölls i Kvinnofridsteamets lokaler i 
Rinkeby och innan intervjuerna hade vi mailat de teman vi ville gå igenom för att 
respondenterna skulle kunna förbereda sig lite. Under själva intervjutillfällena utgick vi sedan 
från vår frågeguide, men lämnade till intervjupersonerna att själva utveckla sina tankegångar. 
Vi var öppna för nya teman som intervjupersonerna eventuellt kunde utveckla under 
intervjuerna.  
 
Patel & Davidsson (1994, s.100-101) skriver att det ofta kan vara praktiskt att göra löpande 
analyser när man arbetar med en kvalitativ undersökning. De säger att fördelen med en 
löpande analys t.ex. direkt efter en intervju, är att det kan ge idéer om hur man kan gå vidare. 
Kanske inser man att man förbisett något i intervjun eller att intervjupersonen uppfattade 
någon fråga på ett sätt man inte förväntat sig. Ny information kan på detta sätt berika 
undersökningen. Vi märkte redan under den första intervjun att det kom upp mycket intressant 
information som vi inte hade räknat med och därför satte vi oss ner efteråt och lade till eller 
omformulerade vissa frågor i frågeguiden, för att kunna göra uppföljningar under nästa 
intervju.  
 

7.4 Bearbetning och analys 
Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till 
ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Även om det inte finns någon standardiserad 
form eller kod för utskrift av forskningsintervjuer, finns det vissa standardval som man ställs 
inför. Det gäller frågor som: Ska intervjuuttalandena återges ordagrant, inklusive de ofta 
förekommande upprepningarna, eller ska intervjun få en mer formell skriftspråklig karaktär? 
Ska pauser, betoningar och emotionella uttryck som skratt och suckar anges? Och om pauser 
anges, hur detaljerat ska det ske? Frågan om vilken stil en utskrift ska ha beror på vem den är 
avsedd för och vad utskriften ska användas till. Även då analysen ska ske genom 
kategorisering eller koncentrering av meningen i det som sagts, kan det vara önskvärt med en 
viss redigering av utskriften (Kvale,1997, s.149 & 152). Vi valde att hålla den transkriberade 
texten så nära intervjupersonernas tal som möjligt. Pauser markerade vi med punkter. Några 
passager i intervjuerna blev väldigt personliga och dessa valde vi av forskningsetiska skäl att 
inte skriva ut. Dessa delar hade dessutom ingen betydelse för vårt syfte eller våra 
frågeställningar. Inom parentes beskrev vi kort vad som tagits bort, samt hur många minuter 
det handlade om.  
 
I arbetet med att transkribera intervjuerna och sammanställa resultaten uppkom flera nya 
teman förutom de fyra ursprungliga. Vi insåg dock att vi inte kunde ha hur många teman som 
helst och därför blev det en del av bearbetningen att bestämma vilka teman som bäst stämde 
överens med vårt syfte och vilka andra teman som eventuellt kunde sorteras in under dessa 
huvudteman. Vi döpte också om dem och inför analysen var våra slutgiltiga teman: 
organisation/arbetsformer, samverkan, handlingsutrymme/myndighetsutövning, yrkesroll/ 
professionalitet och egen upplevelse.   
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7.5 Etiska ställningstaganden 
En viktig aspekt innan undersökningens början är samtyckeskravet. Informerat samtycke 
innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens syfte, dess upplägg 
och eventuella risker och fördelar med deltagandet. Det är också viktigt att betona 
undersökningspersonernas frivillighet, att man kan avbryta deltagandet när som helst om man 
så vill (Kvale, 1997, s.107). Vi förklarade först muntligt undersökningens syfte och hur den 
skulle redovisas, när vi bokade in intervjuerna. Sedan mailade vi också ett samtyckesformulär 
till kvinnofridsgruppen innan vi utförde intervjuerna. När det gäller de forskningsetiska 
kraven kring transkriberingen av intervjuerna stod vi inför en lite annorlunda situation, då 
kvinnofridsteamet uttryckligen bad om att inte behöva vara anonyma. Vi följde deras 
önskemål och har därför inte avidentifierat namnet på deras enhet eller stadsdel. Däremot har 
andra stadsdelars namn som kom upp under intervjun benämnts xxx, liksom enskilda 
personers namn. Vi har också avidentifierat själva intervjupersonerna då vi i möjligaste mån 
velat låta dem vara anonyma inför varandra. Beslutet om anonymitet var vårt. 
Kvinnofridsteamet består endast av fyra personer som arbetar nära tillsammans och vi tyckte 
det var etiskt riktigt att inte på något sätt röja vem i teamet som kan tänkas ha sagt vad, då en 
del av vårt syfte var att ta reda på deras personliga åsikter och upplevelser. Ett sätt att 
förhindra identifikation har för oss varit att inte i citaten skriva ut vem som sagt vad. Vilken 
intervjuperson som svarat vad spelar heller ingen roll för våra resultat och därför har vi valt 
att göra så. Citaten är alltså inte utmärkta med ”Intervjuperson 1”, något som annars är 
vanligt. 
 

7.6 Validitet 
Validering handlar om att ifrågasätta och kontrollera. Forskaren måste kritiskt syna sitt arbete 
och även ange tydligt hur hon gått tillväga för att undvika snedvridna tolkningar. Under hela 
forskningsprocessen ska en verifiering ske, forskningsresultatens trovärdighet och rimlighet 
ska ständigt kontrolleras (Kvale,1997, s.218-219). Ruth (1991, s.286) skriver att validiteten i 
kvalitativ metod hänger ihop med relevansen i det insamlade materialet. I kvantitativ 
forskning handlar validiteten om att studien verkligen har mätt det den avsett att mäta, medan 
validiteten i kvalitativ forskning handlar om att kunna besvara sina forskningsfrågor. Man ska 
från början ställa sig frågan om det insamlade materialet är relevant för frågeställningen. 
Vidare bör man tänka på för vem och i vilket syfte man insamlar forskningsdata. I en 
intervjusituation i kvalitativ forskning med en fenomenologisk metod ska forskaren vara 
öppen och ta emot allt det den undersökta ger uttryck för. Under själva data insamlingsfasen 
bör hon avstå från att värdera den information han fått.  
 
I kvalitativa studier handlar resultatet ofta om att utforma något så att nya innebörder uppstår. 
Denna innebördsrikedom fullgör tillsammans med struktur och teoritillskott grunden för 
resultatkvalitet (Olsson & Sörensen, 2001, s.65). Som tidigare nämnts märkte vi redan under 
transkriberingen att många nya teman kom upp, varav en del var väldigt intressanta, men inte 
egentligen hade att göra med vår undersökning. Det blev ett inslag under hela arbetet med att 
sammanställa resultaten, att väga insamlad information mot syfte och frågeställningar. 
Naturligtvis diskuterade vi också möjligheten att justera syftet och omformulera 
frågeställningarna, men samtidigt ville vi inte röra oss alltför långt ifrån vår ursprungliga 
tanke. En aspekt som kan vara värd att fundera över är det faktum att Kvinnofridsteamet inte 
ville vara anonyma. Hur påverkade detta deras inställning till våra frågor? Hade de haft en 
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mindre positiv inställning om de varit helt anonyma? Vi tror dock inte att vårt insamlade 
material har påverkats av det. 
 

7.7 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet, handlar om hur en undersökning är utförd. I kvantitativ metod 
läggs tonvikten på de så kallade tekniska hjälpmedlen, exempelvis enkäter. Det vill säga de 
mätinstrument man använt sig av för att få fram sina svar. I kvalitativ forskning är det istället 
forskaren själv som är central. Reliabiliteten i forskningen är bunden till forskarens 
förutsättningar att uppfatta och vilja förstå det fenomen hon forskar om. Hur utför hon 
undersökningen? Hur registrerar han det han ser? Sådana frågor behandlas när man diskuterar 
reliabilitet i kvalitativ metod. Forskaren måste med andra ord skapa en tilltro hos läsaren. Ett 
sätt att göra detta är att detaljerat beskriva datainsamlingsproceduren. Förklara för läsaren hur 
man har gått tillväga för att få informationen och hur man sedan har analyserat den för att 
komma till sin slutsats (Ruth, 1991, s.283-285). Vi har försökt göra detta på ett så bra sätt som 
möjligt. Ett sätt för oss att föra läsaren närmare intervjupersonerna har varit användningen av 
många citat, vilket vi tycker förstärker de resultat vi har fått fram. Vi har också medvetet låtit 
bli att korta ner eller skriva om citaten till skriftspråk. Detta gör att en del citat kanske kan 
uppfattas som långa och lite krångliga, men fördelen är att det verkligen är 
intervjupersonernas egna ord som kommer fram. Under själva intervjusituationerna strävade 
vi också efter att skapa en avslappnad atmosfär, vi var noga med att intervjupersonerna 
förstod alla frågor och lät dem sedan få utrymme att prata utan att avbryta dem.  

7.8 Generaliserbarhet 
Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad man 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 
situation. Det bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna 
(Kvale, 1997, s. 210). Vi tror att vår uppsats kan ses som en fallstudie och att våra resultat kan 
vara giltiga för liknande verksamheter.   

8. Resultat och analys 
Resultatdelen inleder vi med en presentation av Kvinnofridsteamet. Därefter presenteras 
resultatet för respektive tema, med en efterföljande analys för varje tema. Analyserna av tema 
1, 2 och 3 har utförts med hjälp av organisationsteorin och då främst teorierna kring 
gräsrotsbyråkrater. Detta på grund av att dessa teman främst berör organisatoriska fenomen 
och mer praktiska faktorer. För tema 4 använde vi oss av lika delar gräsrotsbyråkrati teori och 
upplevelseperspektiv. Här fokuseras mer på socialsekreterarnas egna upplevelser av sitt arbete 
och därför är upplevelseperspektivet ett bra kompletterande analysverktyg. Under tema 5, som 
handlar helt om Kvinnofridsteamets egna upplevelser av olika aspekter kring arbetet med de 
misshandlade kvinnorna, samt hur det påverkar dem mer generellt, använde vi oss främst av 
upplevelseperspektivet. Dock ansåg vi att även vissa delar av Lipskys gräsrotsbyråkrati 
passade in i den analysen. 

8.1 Presentation av Rinkeby kvinnofridsteam 
Kvinnofridsteamet är en verksamhet riktad till våldsutsatta kvinnor boende i Rinkeby. Teamet 
har funnits sedan 1 mars, 2003 och fanns från början på Rinkeby torg. Teamet har under 2005 
flyttat in i den övriga socialtjänstens lokaler i Rinkeby och har sedan oktober 2005 delegation 
på myndighetsutövning. Verksamheten har fyra kvinnliga heltidsanställda varav en är 
projektanställd t.o.m. september 2006. Tre personer arbetar som handläggare med klienter, 
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medan den fjärde är enhetschef för Kvinnofridsteamet och inte längre har klientkontakter. Tre 
av de anställda har varit med från tiden när Kvinnofridsteamet inte hade myndighetsutövning. 
Det passade oss bra, då vi ville veta vilka förändringar som myndighetsutövningen eventuellt 
lett till, ur deras perspektiv. Till teamet finns knuten en tjänst på 25 procent som syftar till att 
uppsöka män som utövar våld. Tjänsten med uppsökarefunktion innehas av en manlig 
socialsekreterare. Vi har valt att endast intervjua de fyra socialsekreterarna som arbetar med 
misshandlade kvinnor, då arbetet med misshandlande män inte ingick i vårt 
undersökningssyfte. 

8.2 Tema 1 – Organisation/arbetsformer 
Tidigare fanns en otydlighet i socialtjänstens organisation i Rinkeby för vem som var ansvarig 
om det kom en kvinna som utsatts för våld och behövde hjälp. Socialtjänsten var 
funktionsindelad i ex. missbruk-, vuxen-, psykiatri- samt barn- och ungdomsenheter så det var 
inte alltid givet vilken enhet som skulle ansvara för den våldsutsatta kvinnan. Därför 
undersökte man vad det fanns för brister i organisationen och det man såg var att det fanns en 
väldig otydlighet inom de olika enheterna. Det visade sig också att de som jobbade utanför 
socialtjänsten ex. inom hälso- och sjukvården och även andra som kom i kontakt med 
våldsutsatta kvinnor inte visste hur de skulle hänvisa dessa kvinnor vidare. Resultatet blev att 
man tillsatte en arbetsgrupp som sedan lade fram ett förslag om en enhet med riktad 
verksamhet för misshandlade kvinnor. 
 
”...det är ett så stort problem, man har missbruk och man har socialpsykiatri och barn, men inte våldsutsatta 
kvinnor och nånstans tycker jag att det säger sig självt att har man en spetskompetens så kan man utveckla olika 
metoder och också insatser, så jag tror att det är bättre för klienterna istället för att man förväntar sig att alla 
ska kunna allt och ingen vet kanske riktigt nåt…” 
 
Vi ställde frågor till teamet hur diskussionerna kring våld mot kvinnor förs i stadsdelen och 
hur inställningen till enheten ser ut inom den egna organisationen. Teamet ansåg att det finns 
en stark förankring för de här frågorna inom ledningsgruppen samt att socialchefen är starkt 
engagerad och betonar den här typen av frågor i olika sammanhang. Att ledningsgruppen 
förstår kvinnomisshandelsproblematiken hjälper till att sätta sin prägel på hela organisationen, 
vilket har gjort det lättare för teamet att utveckla sitt arbete och ta plats.  
 
”Det är jättestor skillnad i stadsdelar, i våran stadsdel är det ju prioriterat annars skulle inte vi finnas.” 
 
De anser dock att det också är upp till dem att hålla frågan om 
kvinnomisshandelsproblematiken levande, då det är en ganska stor omsättning på personal 
inom socialtjänsten. Teamet har även besökts av utredare från Socialdepartementet som gör 
en utredning om socialtjänstens ansvar i den här typen av frågor. De har dokumenterat 
teamets arbete. 
 
”Så jag tror att alla socialsekreterare här känner att det är en fråga som prioriteras, att det är nåt man är 
uppmärksam på att det är nåt man lyfter ofta.” 
 
Det övergripande målet för Kvinnofridsteamet är att alla kvinnor boende i Rinkeby som 
utsätts för våld ska få en möjlighet till hjälp att bryta sig ut ur sin situation. Kvinnor över arton 
år som blir utsatta för våld i nära relationer, ska få det stöd som de behöver. I målsättningen 
ingår även att män över arton år som utövar våld ska bli uppsökta och få erbjudande om hjälp 
att ändra sitt beteende. Inget direkt stöd ges till barnen men däremot vidarebefordras barnen 
till familjeenheten.  
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”Det är att alla kvinnor som är bosatta i det här området som utsätts för våld har rätt till att erbjudas stöd och 
hjälp för att kunna förändra sin situation. Det tycker jag vi tillgodoser.” 
 
Teamet är medvetet om att det finns en del grupper som de kanske missar och menar att de 
måste bli bättre på att nå ut med sin information. Somaliska kvinnor är en stor grupp i 
Rinkeby, men trots det har teamet väldigt få ärenden med våldsutsatta somaliska kvinnor. De 
antar att våldsproblematiken är lika stor i den gruppen som i andra men anser att den gruppen 
är svår att nå. Romer har liknade familjestrukturer som somalier, med familjemöten och att 
man löser familjeproblem inom släkten. Tidigare var även romer en svår grupp att nå men det 
anser teamet har blivit bättre. I de ärenden som de haft, har hjälpen gått bra och det tror 
teamet har spridigt sig inom gruppen.  
 
En annan svår grupp att nå ut till är männen som misshandlar. De flesta av männen söks upp 
av en manlig kollega för att erbjuda stöd och hjälp men där sker det egentligen ingen 
förändring. Kontakten är frivillig men teamet jobbar hela tiden på metodutveckling och att 
hitta olika sätt att fånga upp männen som misshandlar, så att våldet ska upphöra. 
 
”Därför kontakten är också frivillig, men där jobbar vi hela tiden på metodutveckling och hitta olika sätt att 
fånga upp den här gruppen, och att våldet faktiskt ska upphöra, så där har vi inte riktigt lyckats, det är ganska 
svårt arbete.” 
 
Vi ställde frågor kring hur personalen uppfattade arbetsbelastningen på enheten och om de 
eventuellt skulle vilja öka eller omfördela enhetens resurser på något sätt. De svar vi fick 
visade att de överlag var nöjda med situationen i dagens läge, men viss oro fanns inför 
framtiden gällande projektanställningens slut.  
 
”Jaa, jag tycker nog att, hur vi är antalsmässigt idag funkar ganska bra, nu är ju det ett projekt så det kommer 
ju försvinna en person, i september och då blir det nog tufft, ja det har varit bra att vara fyra…” 
 
Ett uttalat önskemål från teamet gällande resurser var fler alternativ till skyddat boende 
förutom de kvinnojoursboende som de har att erbjuda kvinnorna idag. De efterfrågade andra 
former av boende som exempelvis familjehem. Detta finns till viss del idag, men teamet 
skulle gärna se att det fanns fler. 
 
”…alltså behöver vi placera så placerar vi, vi känner inte som att man inte kan placera vilket det kan va på 
vissa ställen, de som vi pratar om som man märker är att det är inte bra att va länge på en kvinnojour, det finns 
ganska, att vi hittar några alternativ, familjehem eller så, det skulle vi vilja mer av.” 
    
Det framkom också funderingar kring hur man skulle kunna arbeta mer förebyggande, något 
som inte riktigt går att göra idag, med nuvarande personalstyrka. Teamet anser att det är något 
som tar mycket tid och kräver planering. Det gäller att prioritera rätt och de menar att det är 
svårt eftersom klientarbetet måste komma i första hand. De har dock haft ett förebyggande 
projekt med Terrafem, som är en ideell kvinnojour för kvinnor och flickor med utländsk 
härkomst, under ett och ett halvt år, som upphörde i maj 2005. Där arbetade man med 
värderingsövningar och jämställdhetsarbete i skolor och föreningar.   
 
”…så det är kanske såna lösningar man försöker hitta, gå ihop med en annan organisation, göra riktade 
insatser för det är svårt att få det att räcka till när man har klientarbete som huvudsaklig arbetsuppgift.” 
 
Ett område som teamet säger sig behöva utveckla är arbetet med yngre kvinnor. Där ser man 
ett behov av alternativa lösningar. 
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”…vi träffar ju de så där en gång i veckan, men de är så isolerade ofta, har litet nätverk och är ganska unga, är 
inte alls färdiga som personer egentligen och har jättemycket behov.”   
 
Överlag säger sig dock teamet vara nöjd med befintliga resurser och de känner att de klarar av 
de åtaganden de har att uppfylla. 
 
”…jag tror att de åtaganden vi har sagt, dom kommer vi att uppfylla, jag tycker det känns så med dom resurser 
vi har, sedan får vi också sätta åtaganden utifrån den bemanning, personal vi har, vi kan inte åta oss att göra 
det man inte kan, känner att man hinner med, att man klarar av.” 
 
Kvinnofridsteamet har även som målsättning att informera om jämställdhet för att kunna 
påverka de strukturer som de menar finns i samhället. En person förklarar att det är ett väldigt 
stort arbete att hålla på med för det handlar inte bara om de våldsutsatta kvinnorna utan det är 
kopplat till hela jämnställdhetsdiskussionen och kvinnors rättigheter generellt. Hon säger att 
teamet betraktar våld mot kvinnor som den extremaste formen av ojämställdhet och tecken på 
mäns överordning. Enligt henne kan det vara allt från kvinnors lägre lön till att kvinnor blir 
misshandlade.  
 
”Om man ska få nåt stopp på det, liksom förändra nåt på sikt då måste man ju föra frågor på nån slags 
strukturell nivå och få med sig alla i lokalsamhället också på det och det är ju inte så enkelt och där är vi ju 
inte.” 
 
”...vi vill ju inte bara vara en ambulans liksom, det skulle va kul också om det blev några i grunden några 
förändringar på sikt…” 
 
Någon i teamet betonade också vikten av att alla tar sitt ansvar inom sina respektive 
organisationer för att hålla frågan om värderingar, jämställdhet och jämlikhet aktuell.   
 
”…det räcker inte med att vi finns utan alla måste på nåt sätt ta sitt ansvar i sina organisationer…”  
 
Vi kom även in på ämnet lagstiftning och en i teamet förklarade att hon tycker att det brister 
på kommunnivå. Enligt henne är lagstiftningens intentioner att hjälpa våldsutsatta kvinnor och 
det är kommunerna som ska ansvara för den gruppen. Hon berättade att när man ser på 
socialtjänstlagen står det att ”kommunen bör hjälpa”, men det är otillräckligt och det ligger ett 
förslag om att ändra formuleringen till ”skall” istället. 
 
”…det brister på liksom kommunnivå, det ser otroligt olika ut vad de här kvinnorna får för hjälp, beroende på 
var man bor…” 
 
När det gäller den offentliga debatten och det politiska klimatet i samhället så tycker teamet 
att frågan uppmärksammas mycket idag. De säger att man skriver mycket mer om våldtäkter 
och misshandlade kvinnor idag, vilket gör att problemet lyfts och blir synligt. Någon säger 
också att hon tycker att det finns ett politiskt stöd för frågan och att man kan göra mycket med 
riktlinjerna från socialstyrelsen. 
 
”…när man tittar på lagstiftning så finns det redan, jag tänker att det handlar mer om att det ska sippra ner i 
organisationerna…” 
 
Kvinnofridsteamet har en broschyr om sin verksamhet placerad på strategiska ställen i 
stadsdelen där det rör sig mycket folk, t.ex. medborgarkontoret, vårdcentralen och 
arbetsförmedlingen. De flesta klienter får de dock kontakt med genom andra aktörer som 
remitterar våldsutsatta kvinnor till dem. Teamet framhåller också vikten av att regelbundet gå 
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ut och informera om enhetens arbete, dels för att hålla sig välkända i området och dels för att 
nå ut till medborgarna och diskutera frågor om jämställdhet.   
 
”…vi har ju också varit på medborgarkontoret ganska nyligen en kväll och pratat om kvinnans plats i det 
offentliga rummet i Rinkeby, apropå det är så få kvinnor ute på torget att kvinnor i Rinkeby tycker att det är 
obehagligt att gå över torget, att det ofta mycket skvaller och mycket kontroll utav kvinnorna som sker i den 
offentliga miljön…” 
 

8.2.1 Tema 1 Analys – organisation  
Socialsekreterarna har stöd från ledningsgrupp och socialchef för sitt arbete med målgruppen 
misshandlade kvinnor. Det visar sig att det även finns ett politiskt intresse på högre nivå för 
verksamheten då teamet besökts av utredare från Socialdepartementet. Då enheten är inriktad 
på en specifik målgrupp, de misshandlade kvinnorna, så kan organisationen enligt Peters 
(2004, s.15-16) förses med en redan färdig bas för politiskt stöd. Lilja & Larsson styrker den 
teorin genom att hävda att kommunernas socialförvaltningar ses som ett exempel på den typ 
av organisationer som är beroende av de socialkonstruktiva mönstren i omgivningen när man 
väljer organisationsstruktur. En organisations framgång bygger på att den kan uppfylla 
omgivningens krav (2005, s.326). Rent strukturellt kan man se att kvinnans ställning i 
samhället stärkts det senaste decenniet och därför kan man se det som att de misshandlade 
kvinnorna under senare år har erkänts som en utsatt grupp då kvinnors makt i samhället i 
övrigt har stärkts. Kvinnorna har ur ett maktperspektiv blivit en kraft att räkna med och en 
riktad verksamhet mot dessa kvinnor ökar den politiska legitimiteten hos organisationen och 
dess verksamhet. Målsättningen för teamet är att kunna erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta 
kvinnor i området, för att uppnå det målet inkluderas även visst stöd till männen som 
misshandlar. Vi tolkar det som att inom socialtjänstens organisation i Rinkeby, har man 
identifierat den utsatta målgruppen och ser på kvinnomisshandel som ett större 
samhällsproblem där det ska finnas åtgärder att tillgå för att behandla eller stödja.  
 
Resurserna är enligt Johansson (1997b, s.65-66) kärna kring vilken organisationen är 
uppbyggd kring. Dessa resurser beskrivs som organisationens maktbas i kontakten med 
omgivningen. Resurserna i Kvinnofridsteamet är främst personalstyrkan då det är den som är 
en tillgång för de misshandlade kvinnorna vad gäller stöd och stödjande åtgärder. Teamet 
säger sig vara nöjda med nuvarande personalstyrka men samtidigt finns en oro inför framtiden 
då en tillfällig tjänst kommer att försvinna. Alla påtalar det behov som finns av bättre 
anpassade åtgärder för främst de yngre kvinnorna men även avseende andra boendeformer för 
kvinnorna. 
 
Medborgares förmåga att påverka organisationer beror till stor del på vilken information de 
har om organisationen i sig (Lipsky, 1980, s.52-53). Det förebyggande arbetet med 
information i lokalsamhället beskrivs som ett lägre prioriterat arbete då det är resurskrävande 
och de hjälpsökande klienterna går i första hand. Trots att de i stort är nöjda med befintliga 
resurser finns det uppenbarligen behov som inte kan uppfyllas i dagen läge. 

8.3 Tema 2 – Samverkan 
För att kunna utföra sitt arbete är teamet beroende av samverkan med andra aktörer. Inom 
teamet så anser man att deras viktigaste samarbetspartners är polis och åklagare men att denna 
samverkan inte alltid fungera som de skulle önska. Till stor del handlar det om att poliserna i 
västerort har en annan organisation eller organisering där alla poliser utreder inom alla 
områden. Teamet jämför poliserna i västerort med åklagarna i västerort som nyligen 
organiserat sig i en grupp av familjevåldsåklagare, vilket har lett till att samarbetet har 
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förbättrats. De jämför även med polisen i söderort där man har en familjevåldsenhet och där 
resultaten är betydligt bättre vad gäller ärenden som leder till åtal. 
  
”...tidigare så gjorde åklagarna allt, nu är det liksom fyra stycken som jobbar med familjevåld. Polisen är inte 
organiserad så, där är alla utredare och gör allt, det blir ett glapp där…” 
 
Teamet är kritiskt till bemötandet kvinnorna får av polisen när de anmäler brott. De påpekar 
att det inte gäller alla poliser, vissa gör ett jättebra jobb men generellt är erfarenheten att det 
inte fungerar. 
 
”Alltså kvinnorna går och anmäler det här och det tar jättelång tid innan de kallas till förhör och de gör dåliga 
förhör, de gör inte brottsplatsundersökningar, de ser inte till att kvinnan får rättsintyg, vilket de nu måste göra 
från årsskiftet, de går till speciella rättsläkare för att bevittna skadorna, så de blir giltiga i rättegången.” 
 
Andra viktiga samverkanspartners är kvinnojourer i både Stockholm och övriga landet. Ett 
exempel på en sådan är Somaya, en lokalt förankrad kvinnojour, som man tar hjälp av vid 
både placeringar i boende och även kring problem vid muslimska skilsmässor. 
 
”… vi har mycket problem med muslimska skilsmässor, att kvinnor inte får muslimska skilsmässor och det är ett 
stort bekymmer för många att man kan inte resa till sina hemländer, för att man riskerar att bli fast där när man 
är och hälsar på om man inte har en muslimsk skilsmässa, så där har vi samarbete med dom och försökt ta deras 
hjälp, de har andra kontakter och så där.” 
 
Vi frågade om hur teamet tyckte att man skulle kunna utveckla enheten. Ett förslag som kom 
upp var att utveckla arbetet med de misshandlande männen. Att eventuellt samarbeta med 
andra stadsdelar för att få ett större upptagningsområde, men också för att de som arbetar med 
männen ska kunna bli en arbetsgrupp. Ett annat förslag som gavs var att stärka upp samarbetet 
med olika arbetsmarknadsprojekt för att hjälpa kvinnorna till sysselsättning och komma 
vidare på den vägen. 
 
En person i teamet nämnde att samverkan med åklagare och polis behövde utvecklas. 
Psykiatrin nämndes också som en önskvärd samverkanspartner, alternativt att knyta någon 
med psykoterapikompetens till enheten, eftersom en del kvinnor har oerhörda trauman och 
teamet inte riktigt kan arbeta med dem. 
 
”En del kvinnor har oerhörda trauman, vi kan inte jobba med dem, men vänder de sig till psykiatrin så säger de 
att det är inte riktigt deras bord heller, och att kanske ha nån psykoterapikompetens som skulle kunna ha vissa 
kvinnor i lite längre kontakter, kan man se som ett utvecklingsbehov.” 
 
Något som redan är på gång vad det gäller utveckling är en utbildningsresa till Kanada, som 
tre ur teamet ska åka på tillsammans med åklagare ur familjevåldsgruppen, samt polis och 
samordnare i Västerort. I Kanada har man team med polis, åklagare och socialtjänst, de har 
olika program för kvinnor som blir våldsutsatta samt även för män som utövar våld. Tanken 
med resan är enligt teamet att få se och lära sig hur man hanterar problematiken i Kanada 
eftersom man där har kommit mycket längre när det gäller samverkan mellan olika 
myndigheter i dessa frågor. 
 
”Ja de är jättelångt gångna där, de jobbar bl.a. i såna här team med polis, åklagare och socialtjänst 
tillsammans, sen har de mycket mer utvecklat för män som utövar våld och även kvinnor som blir våldsutsatta, 
alltså olika program.”  
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8.3.1 Tema 2 – Analys samverkan  
Samverkan och samordning är i viss grad riskfyllt inom den offentliga sektorn eftersom det 
betyder att man lämnar invanda beteendemönster och verkar för att uppnå mindre tydliga mål. 
Hur lovvärd sådan samverkan än må vara är en organisation och dess ledarskap – som är mer 
upptagna av att inte göra misstag som utsätter dem för kritik – knappast villig att lägga ner 
några ansträngningar i den riktningen. Den säkraste vägen är helt enkelt att följa 
bestämmelserna och se till att man inte gör några misstag som medför ökade kostnader eller 
skapar svåra administrativa eller politiska problem (Peters, 2004, s. 19-20). Det verkar som att 
respondenterna tycker att det finns en stelhet i organisationen hos polisen i västerort när det 
gäller den här frågan. En tolkning är att det inte finns någon prioritering i polisledningen där 
för att göra några förändringar som skulle underlätta för de utsatta kvinnorna. Detta är något 
som Kvinnofridsteamet måste förhålla sig till, då de är beroende av samarbete med andra 
aktörer för att kunna utföra sitt arbete.  
 
Tillhörigheten till en organisation ger möjligheter men även begränsningar. Det innebär att 
när två representanter för olika organisationer möts kan parterna inte spontant anpassa sig 
efter varandra utan de måste följa upp regler och direktiv, fråga chefen till råds, förankra 
beslutet bakåt i organisationen samt invänta godkännande från uppdragsgivarna och så vidare 
(Johansson, 1997a, s.75-76). Då framförallt polisens organisation skiljer sig i sin uppbyggnad 
kring ärendena så uppstår konflikter kring den prioritering och hantering av ärendena som 
görs av socialtjänst respektive polis. Åklagarna har förändrat sin organisation och har nu 
större likheter med socialtjänsten i sin ansvarsuppdelning vid den här typen av ärenden, 
därmed fungerar samarbetet mellan dem bättre enligt respondenterna. 
 
Vissa kvinnojourer har andra resurser än Kvinnofridsteamet, man kan som ett exempel nämna 
större kunskap om den muslimska kulturen. Dessa frivilligorganisationer gör dock liknande 
prioriteringar som Kvinnofridsteamet d.v.s. stöd för den utsatta kvinnan i första hand. 
Samverkan med den typen av organisationer ses som en resurs och tillgång i det dagliga 
arbetet. I nuläget ansåg alla i Kvinnofridsteamet att polis och åklagare var viktigast 
samverkanspartners, kanske beror det på att samverkan med dem inte så är självklar och till 
stor del oproblematisk som samverkan med de frivilliga kvinnojourerna verkar vara.  

8.4 Tema 3 – Handlingsutrymme/myndighetsutövning 
Vi undrade om personalen i teamet kunde se några skillnader i arbetet efter att de tilldelats 
myndighetsutövning och ställde därför bland annat frågor kring hur de uppfattar sitt 
handlingsutrymme. Det visade sig att samtliga i teamet var positiva till förändringen. De 
uppfattade det inte som att deras handlingsutrymme minskat efter att de fått 
myndighetsutövning, snarare tvärtom.  
 
”Jag tycker nog generellt att det är bättre att vi har fått myndighetsutövning så vi kan göra mer saker, kanske 
bättre saker och lite mer rättssäkert.” 
 
”…i och med att jag har jobbat utan myndighetsutövning förut så har man ju lite att jämföra med, så tycker jag 
att det har blivit bättre, för det har blivit formaliserat.” 
 
Enheten har numera delegation att själva fatta beslut kring boendeplaceringar och andra 
insatser för de våldsutsatta kvinnorna. Delegationen har lett till att kvinnorna får beslut som 
grundas på en individuell bedömning av deras situation som tidigare inte var möjlig i samma 
utsträckning. 
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”… vi kan besluta om skyddat boende och vilken typ av skyddat boende i så fall som passar just den här klienten. 
Riktigt den typ av möjlighet att påverka hade vi inte förut.” 
 
”…nu har vi också makten att fatta beslut och erbjuda kvinnorna mycket stöd och hjälp, vilket vi inte kunde 
tidigare. Jag ser det mesta som att det är positivt.” 
 
De resonerar mycket tillsammans med kvinnorna för att komma fram till de lämpligaste 
besluten, vilket har medfört att det hittills inte har blivit några avslagsbeslut. Vi fick dock höra 
en historia där det kunde ha blivit ett avslag. Det handlade om en kvinna som inte längre 
kunde bo kvar i Stockholm eftersom hotbilden mot henne var så stark. Om hon hade motsatt 
sig den placering i en annan stad som man kommit överens om, hade det troligen lett till ett 
avslag av förlängt skyddat boende i Stockholm. 
 
”Och där kan jag tänka mig att vi kanske hade gjort ett avslag om hon hade vägrat flytta…” 
 
Hela teamet tycker att deras arbete har underlättats av att de fått myndighetsutövning. Någon 
säger som ett exempel på detta att det blivit enklare administrativt nu när de inte längre är 
beroende av andra grupper på samma sätt. Teamet berättar att de hade många diskussioner 
innan de flyttade från Rinkeby torg, om det skulle påverka arbetet negativt. Men de har inte 
märkt någon skillnad i antal ärenden. En i teamet tror att det kanske kan bero på att 
allmänheten såg dem som myndighetspersoner redan tidigare.   
 
”…vi har ungefär 70-80 nya kvinnor per år och det har liksom legat så konstant under de här tre åren, så där 
har vi inte märkt någon skillnad.” 
 
Efter att enheten blivit representant för en myndighet i oktober 2005 ingår nu även 
dokumentation i socialsekreterarnas arbetsuppgifter. De berättade hur denna dokumentation 
kan användas och varför den är viktig. Framförallt handlade det om en bättre struktur kring 
ärendena. Samarbetet inom enheten underlättas också när de kan läsa dokumentation och 
lättare sätta sig in i andras ärenden.  
 
”…när jag kom hit så förstod jag att det var ett stort behov av journalanteckningar det fanns inte så mycket 
information och det var mycket som handläggare visste men jag hittade ingenting så det var jättesvårt att för 
mig att fatta något beslut…” 
 
En annan aspekt är att journalanteckningarna kan användas som stöd vid rättegångar.  
 
”Om vi blir kallade som vittnen så vet vi så kan vi använda våra anteckningar.” 
 
Det framkom att dokumentationen, även om den medfört många förbättringar, också sågs som 
ett stressmoment. I vissa ärenden måste dokumentation ske löpande för att socialjouren ska 
kunna gå in och läsa, exempelvis vid akuta placeringar i skyddat boende. 
 
”…det är nästan omöjligt att anteckna varje dag fast det är svåra ärenden och om det ska bli någon placering 
på kvällen så måste vi dokumentera så att socialjouren ser det.” 
 
Vi fick även kommentarer kring hur viktigt det var att vara medveten om hur man 
dokumenterar och vad som skrivs.   
 
”Så jag tänker vem som läser, varför skriver vi och vad som är viktigt när vi dokumenterar.” 

 24



8.4.1 Tema 3 - Analys handlingsutrymme/myndighetsutövning 
Enligt Lipsky (1980, s.13-14) så har socialsekreterare ett stort utrymme att avgöra vilken 
tillgång till bistånd som deras klienter får, trots att dessa beslut är kringgärdade och 
kontrollerade av formella lagar och regler. Lipsky betonar i sina teorier handlingsfriheten som 
gräsrotsbyråkraten har. Enligt Johansson (1997b, s.63) så gör en strikt tillämpning av regler 
det i princip omöjligt att situationsanpassa tillämpningen medan en flexibel tillämpning gör 
det möjligt att utföra mera individuella bedömningar. Han betonar att den strikta 
tillämpningen starkt kan begränsa handlingsfriheten för gräsrotsbyråkraten. 
 
Ingen i teamet fann att det fanns några nackdelar med den möjlighet till myndighetsutövning 
som de hade tilldelats det senaste året. Efter att teamet tilldelats myndighetsutövning tycks 
deras handlingskapacitet har ökat jämfört med tiden innan detta skedde. Då verksamheten 
verkar i en anda som mer kan liknas vid en servicefunktion än en kontrollfunktion kan detta 
förklara upplevelsen av ökat handlingsutrymme. Besluten som tas av teamet är beslut som 
leder till olika insatser och stöd som klienten efterfrågat eller bedömts vara i behov av. Några 
avslagsbeslut om insatser har inte hittills tagits vilket väl illustrerar den mera servicebetonade 
funktion som enheten har. Med den införda myndighetsutövningen sparar teamet tid och kraft 
genom att själva kunna ta beslut istället för att presentera ärenden för en annan enhet för 
beslut.  
 
Personalomsättningen i teamet har varit mycket liten sedan starten 2003 och det har troligtvis 
medfört att alla varit insatta i de olika klienterna. Den nyinförda dokumentationen medför att 
nya medarbetare lättare och snabbare kan sätta sig in i de olika ärendena som handläggs. I 
förlängningen kan det medföra att den personalkärna som funnits sedan starten blir mindre 
oumbärlig än tidigare då det blir lättare att sätta sig in i ärendena eftersom det finns 
dokumentation. Enligt Johansson (1997a, s.65-66) är utbytbarhet av organisationens 
medlemmar grunden för organisationens överindividuella existens. Beroende av enskilda 
individer gör organisationen sårbar, det är viktigt att kunna rekrytera ny personal och att 
skaffa ersättare, vikarier och reserver oavsett vilken typ av organisation det gäller.  

8.5 Tema 4 – Yrkesroll/professionalitet 
För teamet innebär professionalitet att kunna ställa frågor på ett sätt som gör att den 
våldsutsatta kvinnan kommer vidare i sin berättelse. De säger att det handlar om att våga 
ställa svåra frågor om t.ex. sexualiserat våld. Det gäller också att ha förmågan att orka lyssna 
och ta emot de berättelser man får höra. Berättelserna är grunden för den utredning som görs 
och en bra utredning leder till bättre möjligheter för insatser.   
 
”Det kräver ändå en del att kunna våga ställa frågor, att kunna gå in på våldtäkter att prata om exakt hur våldet 
har sett ut och vad det fått för konsekvenser…” 
 
En annan sak som alla i teamet påpekar när det gäller yrkesrollen är hur viktigt det är att 
skapa en jämlik relation med kvinnan. De ansåg att de bör vara ett stöd mer än en 
myndighetsperson. 
 
När vi pratade med teamet om professionalisering efterlyste en i teamet fler kommunala 
kvinnojourer, med socionomer och mer professionell personal. Hon menade att de 
våldsutsatta kvinnorna ofta behöver mer hjälp än vad de frivilliga organisationerna kan ge.  
 
”Vi ser att vår målgrupp behöver mer, många gånger än vad de frivilliga organisationerna kan ge.” 
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Vi fortsatte prata om utbildning och betydelsen av att vara utbildad inom socialt arbete. Vi 
undrade vilken betydelse de upplevde att deras utbildning hade för arbetet på enheten, samt i 
vilken utsträckning de fick tillgång till vidareutbildning. Det framkom att alla i teamet var 
mycket nöjda med den vidareutbildning de fått. Bland annat har de deltagit i en KBT-
utbildning och de erbjuds även möjligheten att gå på seminarier och föreläsningar inom 
socialt arbete. När det gäller socionomutbildningen anser de allihop att det är en bra grund, 
men att man måste bygga vidare på den, de efterlyste också kurser om våld mot kvinnor redan 
under basutbildningen. Några föreslog till och med att socionomutbildningen borde förlängas 
med ett fjärde år för att man ska kunna inrikta sig mer. De ansåg att våld mot kvinnor borde 
finnas som ett eget kunskapsområde på samma sätt som de mer traditionella inriktningarna 
mot missbruk eller barn och ungdom.  
 
”T.ex. när jag läste så fick vi ingen utbildning om våld mot kvinnor, det skulle behövas eftersom vi ser det att det 
är så otroligt stort socialt problem.” 
 
”Men jag tror att man måste få in våld mot kvinnor också som ett eget kunskapsområde och det behöver komma 
in redan på basutbildningen.” 
 
”…vi märkte när vi gick en KBT utbildning ganska snart från det vi började och helt plötsligt så märker man att 
man får en helt annan struktur i samtalen, man har verktyg att plocka fram när situationer uppstår. Som jag tror 
att det hjälper i samtalet, det känns tryggare för en själv...” 
 
Professionalisering handlar även om regelbunden handledning. Kvinnofridsteamet har 
handledning tre timmar varannan vecka tillsammans med en psykolog som har KBT-
inriktning, något de själva har önskat med tanke på den KBT-utbildningen de har gått. De 
anser att handledningen fungerar väldigt bra och ger dem verktyg att använda i samtalen med 
de våldsutsatta kvinnorna. Deras tidigare handledare hade en bakgrund inom 
kvinnojoursrörelsen, något de uppskattade eftersom de ansåg sig vara ganska nya på området. 
 
Vi undrade i intervjuerna om hur arbetet med de våldsutsatta kvinnorna kan se ut, vad är det 
man ger kvinnorna? Alla i teamet var överens om att det handlar om att stärka kvinnan på 
olika sätt. Någon nämner t.ex. att det är viktigt att förmedla till kvinnorna att de har en 
möjlighet att förändra sitt liv och göra medvetna val. Att stärka respekten för deras egen vilja 
och inte gå in för att ta över.   
 
”…det viktigaste är att bemöta henne på ett sånt sätt så att hon stärks, för det känns, det är ju också det som 
saknas eller att hon varit nedtryckt, det viktiga är att stärka henne.” 
 
”…och också nånstans stärker respekten för deras egen vilja, alltså därför de kommer till oss och är förtryckta, 
med jättelåg självkänsla ofta, ja rädda och det sista vi vill göra är ju att gå in och ta över och liksom bli mannen 
eller hur jag ska säga.” 
 
En annan sak som togs upp i intervjuerna var det faktum att en del kvinnor väljer att gå 
tillbaka till destruktiva relationer. Personalen i Kvinnofridsteamet var överens om att detta var 
en del i processen som kvinnorna måste gå igenom. De poängterade dock att de flesta kvinnor 
som kommer till enheten faktiskt väljer att bryta upp, men att detta är ett beslut som måste 
komma från kvinnorna själva. 
 
”…det viktiga är ju, alltså nånstans så ser man ju att det är en del av en process, vi kan inte påskynda det, utan 
hon behöver, hon kanske behöver gå tillbaka ett tag, även om vi inte skulle vilja det.” 
 
”…jag tror det är viktigt att man inte heller får använda sig av ett maktmissbruk i den positionen som man sitter 
utan att det är viktigt också att stärka den enskilde personen och ge så mycket information och kunskap om 
rättigheter som möjligt. Och att försöka guida de här personerna att själva fatta beslut.” 
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I arbetet med kvinnorna ingår det att utreda hennes situation och se till de specifika behov hon 
har. Därefter kan man erbjuda olika insatser. Man gör också en riskbedömning tillsammans 
med kvinnorna och då använder de sig av en redan utarbetad modell från Kanada som kallas 
SARA-modellen. Teamet ger exempel på några av de praktiska stöd och hjälpfunktioner som 
de kan bidra med. Det handlar om skyddat boende, kontaktpersoner, stödsamtal enskilt 
och/eller i grupp, stöd i rättsprocesser och i kontakt med andra myndigheter. Även 
administrativt stöd kan erbjudas i form av intyg till förtur eller byte av bostad, samt intyg till 
skattemyndigheterna om kvinnan skulle behöva skyddade personuppgifter.  
 
”Då kan vi erbjuda vissa insatser som samtalsstöd, med oss då eller att hon får gå i gruppverksamhet med andra 
kvinnor som vi också erbjuder. Och sen ger vi också stöd i form av att vi följer med till exempel i rättsprocessen, 
stöd i kontakt med andra myndigheter.” 
 
När det gäller skyddat boende vill teamet helst placera på Kriscenter, som är kommunalt och 
har större personaltäthet än frivilligorganisationernas boenden. Teamet besöker boendet varje 
vecka för att följa upp hur kvinnan har det och för att göra en planering framåt. Ofta är 
personal från boendet med under planeringen och man gör en arbetsfördelning av de praktiska 
saker som kvinnan behöver hjälp med. 
 
”…vi besöker ju boendet varje vecka för att följa upp hur kvinnan har det och vad, gör planeringen framåt. Och 
då är det ju ofta att personalen är med och att vi gör arbetsplaner…” 
 
Många gånger är det flera olika aktörer inblandade i enhetens ärenden med de våldsutsatta 
kvinnorna. Det kan vara t.ex. polis- och rättsväsende, men även familjerätten, då frågor kring 
vårdnad och umgänge ofta aktualiseras. Teamet underlättar för familj- och 
ungdomsenheterna, som inte längre behöver arbeta med hela familjer. 
 
”…våra familj- och ungdomsenheter som jobbar specifikt med barnen och dom uppskattar ju att vi finns och ger 
det enskilda stödet till den vuxna mamman, då kan de se mer på barnets behov.”   
 
Man arbetar också med att kartlägga kvinnans nätverk och ta reda på om hon har något stöd, 
om någon annan i hennes släkt har brutit mot släktens normer och vad det i så fall har lett till 
för den personen. Teamet förklarar att nätverket ofta har stor betydelse för kvinnan, även om 
det ibland finns utanför Sverige.  
 
”Vi jobbar mer indirekt med nätverket genom att kartlägga nätverket, prata med henne om nätverket, finns det 
nåt stöd, utgör de nåt hot, på vilket sätt, ställa frågor.” 
 
”Det är ju inte helt ovanligt att nätverket till en början är helt emot vad hon gör, just när hon är här. Och att 
nätverket inte finns i Sverige utan utomlands och då blir det också svårt…” 
 
Arbetet med de yngre kvinnorna som kommer till enheten kräver ofta en annan typ av 
insatser. Teamet beskriver dem som identitetssökande, de tar mycket tid och kraft och har 
svårt att följa uppgjorda planer. En person i teamet uppger att hon ibland kan känna sig lite 
handfallen, när det inte riktigt finns rätt typer av insatser att använda för de yngre.  
 
”… alltså de är ju ofta tonåringar alltså de är arton tjugo så det kan vara jätte mycket identitetssökande och 
fladdriga…” 
 
”…och där kan man stå lite handfallen när man inte ser att man har rätt typer av insatser att plocka in…” 
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Det man i teamet försöker göra när det gäller de yngre kvinnorna, är att samarbeta med andra 
organisationer, de nämner som ex. Kruton, ett stödcentrum för unga och Elektra i Fryshuset. 
Målet är att få in ungdomarna i dagliga aktiviteter, eftersom många slutar skolan när de blir 
hotade. De försöker också hitta alternativa lösningar som t.ex. kontaktfamiljer och 
familjehem, då de säger att Kvinnofridsteamet inte har tillräckliga resurser. 
 
”Man försöker hitta sådana här lösningar, pussla ihop lite och samarbeta med andra och ibland är det lite, ja 
det finns mycket att säga om den gruppen.” 

8.5.1 Tema 4 - Analys yrkesroll/professionalitet  
Upplevelseperspektivet handlar lika mycket om inspiration som om förståelse. Det handlar 
om jagets natur och om vad jaget kan utvecklas till (Stevens, 1998, s.233). I sin kontakt med 
de misshandlade kvinnorna säger alla i teamet att de vill stärka kvinnans genom att förmedla 
att hon har möjlighet att förändra sitt liv och göra medvetna val. Teamets arbetssätt är nära 
förknippat med upplevelsepsykologins mål, som handlar om att stärka individens förmåga att 
själv välja och fatta beslut samt att öka insikten om makten att själv forma sitt liv. Som 
professionella gäller det dock för socialsekreterarna att hitta en balans mellan att vara 
medmänniska och myndighetsperson. Det är viktigt att kunna distansera sig och se på 
situationen objektivt, men alla i teamet påpekar också hur viktigt det är att skapa en jämlik 
relation med kvinnan och vara mer ett stöd än en myndighetsperson.  
 
Individens tidigare upplevelser och erfarenheter ligger bakom de konstruktioner som används 
för att skapa mening i sina upplevelser. Genom att veta hur olika konstruktioner hänger 
samman med varandra kan man få en ny förståelse av varför någon annan envisas med att 
bete sig på ett visst sätt. Ju större vikt en konstruktion har, desto viktigare eller mer central är 
den för en individs sätt att fungera. Om centrala konstruktioner i en individs upplevelsevärld 
riskerar att bli ogiltigförklarade så kommer det att väcka starka emotionella reaktioner (Ibid, 
s.178-184). I teamets stödjande arbete med de misshandlade kvinnorna beskrivs hur de arbetar 
med jag stärkande samtal, för att kvinnorna själva ska finna kraft att ändra eller påverka sin 
livssituation så som de själv önskar. Att ge kvinnan verktyg för att själv kunna överblicka sin 
livssituation handlar om att arbeta med de individuella konstruktioner som varje kvinna har 
om sitt liv. Ett exempel kan vara att kvinnorna ofta är ovana att fatta egna beslut om sig själva 
och om sina liv. Teamets uppgift blir då att stärka kvinnornas egna förmåga att agera och fatta 
beslut.  
 
Relationen som gräsrotsbyråkraten har med klienten skiljer sig från andra sociala relationer 
genom att den samtidigt är både en kontakt mellan två människor och en relation mellan 
organisation och klient. Det organisatoriska sammanhanget anger ramarna för och bestämmer 
förutsättningarna för relationen (Johansson, 1997b, s.50-51). Att den stödjande relationen till 
kvinnan påverkas av att socialsekreteraren är en representant för socialtjänsten, kan vi anta 
påverkar den stödjande relationen i någon mån. Dock verkar det faktum att de är 
socialsekreterare inte påverka relationen i en negativ riktning. Snarare kan det vara en 
trygghet för kvinnorna att de kan lita på socialsekreterarens stödjande funktion och att det 
som sägs omfattas av socialtjänstsekretessen.  
 
Gräsrotsbyråkratens roll inom organisationen beskrivs som ”gränsöverbryggande” då de har 
tillgång till förstahandsuppgifter om klienterna samt att de har kunskap om de organisatoriska 
möjligheter som finns för att möta klientens behov (Ibid, s.45). Teamet utreder och beslutar 
om olika insatser som kvinnorna anses ha behov av. De informerar även kvinnorna om var de 
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kan vända sig för andra behov eller insatser som inte socialtjänsten kan bistå med. Teamet kan 
därför beskrivas som i högsta grad ”gränsöverbryggande”. 

8.6 Tema 5 - Egen upplevelse 
En del av vårt syfte med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur socialsekreterarna i 
Kvinnofridsteamet uppfattar sitt arbete med de våldsutsatta kvinnorna. Olika aspekter av detta 
har redovisats under de övriga temana, men vi ville ändå ha ett ytterliggare tema som 
illustrerar socialsekreterarnas egna upplevelser av hur de påverkas av sitt arbete. Under tema 
5, som vi valt att endast kalla egen upplevelse, samlade vi därför det resultat som var unikt för 
hur de uppfattade att de själva påverkades eller hur de förhöll sig till sitt arbete. 
 
Det framkom tydligt att arbetet med de våldsutsatta kvinnorna är tungt och i vissa ärenden är 
man också två personer för att få olika perspektiv. Det är upp till varje handläggare att öppet 
säga till om man vill ha en medhandläggare i ett ärende. Andra sätt att hantera 
arbetssituationen på enheten är att variera klientarbetet med andra uppgifter.  
 
”...skulle jag bara jobba med klienter hela hela tiden så skulle det bli för jobbigt för att det är så pass tungt, den 
situation som kvinnorna befinner sig i, så det är viktigt att ha andra saker, alltså att känna att man kan utveckla 
verksamheten, att man får utbildningar och får input själv för att orka, det är ju viktigt.” 
 
En mer personlig åsikt som vi fick höra av en i teamet var att dokumentationen hjälpte henne 
att lämna ifrån sig de tunga berättelserna, de hamnade någon annanstans än bara hos henne, 
vilket underlättade.  
 
”…alla historier hamnade i mitt knä, vi hade ingen, vi förde inga journaler, det kom aldrig ur mig på nåt sätt…” 
 
Samtliga tog upp det faktum att det är tunga berättelser som de får höra, något de tycker att de 
blivit bättre på att ta emot och lyssna till. En person tog upp vikten av att våga fråga även om 
sådant som kunde kännas obehagligt, något som hon tyckte var svårt i början, men numera 
inte har några problem med.  
 
”…det är väldigt tunga berättelser och man kan gripas av nån slags känsla av hopplöshet, maktlöshet, som man 
på sikt har lärt sig mycket bättre att hantera och inte fastna i…” 
 
”…om man går in på sexualiserat våld, det var jag inte så bra på i början, jag tyckte det var lite obehagligt att 
fråga om, men nu känns det som att det är inget problem…” 
 
En annan sak som flera i teamet betonade var betydelsen av att i mötet med kvinnan vara 
empatisk, nyfiken och närvarande för att försöka stödja och stärka kvinnan. Det framkom 
också att de numera lättare hittar en balans där de behåller sin objektivitet utan att förlora sin 
empati.  
 
”… man måste kunna ta in varje person, men att man lär sig att sålla på nåt sätt och inte gå med i den där 
kanske destruktiva offerrollen utan också försöker lyfta kvinna och hjälpa henne att komma vidare.” 
 
”…det här att behålla nån slags närvaro och vara empatisk och nyfiken och inte va liksom blasé utan hitta den 
där balansen mellan att inte känslomässigt dras in.” 
 
En person berättade om sin syn på själva fenomenet kvinnomisshandel, som hon ansåg är ett 
strukturellt problem. Hon menade att det jobbigaste inte är att lyssna på kvinnornas historier 
utan det faktum att samarbetet med andra inte alltid fungerar. Detta visade det sig att fler 
personer ansåg. 
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”Så jag tänker det här är ett strukturellt problem, det är inte mitt fel, fast jag kan bli jättepåverkad när 
försörjningsstöd, polisen, lärare, advokat inte gör sitt arbete.” 
 
”…fel i systemet som gör att den här kvinnan blir drabbad igen, hon har redan varit utsatt men hon får inte den 
hjälp hon behöver…” 
 
Påståendet om att inte just berättelserna är det jobbigaste bekräftades även av en annan i 
teamet, som menade att det svåraste var när hon själv inte kunde göra något i en specifik 
situation.  
 
”Ärenden som har varit riktigt svåra, det har varit när jag känner att jag inte kan göra någonting…” 
 
Vi frågade också om hur personalen i teamet upplevde att de påverkades av mötena med de 
våldsutsatta kvinnorna. Det visade sig att flera delade åsikten att de blivit mer uppmärksamma 
på ojämställdheten i samhället. De menade att de blivit mer medvetna om den här typen av 
problematik. Dock visade det sig att de var känsliga för olika saker.  
 
”…man kan i vissa lägen kanske va känslig för vissa saker att man ibland tycker det kan va jobbigt att höra om 
våld på nyheter eller tv så där att man kanske blir väldigt medveten om det här problemet.” 
 
”Jag blir väldigt mycket känsligare för när nån kränker nåns gränser…jag är mycket mer känslig för, jag tror 
att jag kanske blir mer medveten om gränser och hur man trampar över dom och jag klarar nog inte riktigt av 
att man gör det...” 

8.6.1 Tema 5 - Analys egen upplevelse 
Det finns flera organisatoriska faktorer som påverkar gräsrotsbyråkraters arbete, exempelvis 
kan administrativa uppgifter ta tid från själva klientkontakterna (Lipsky, 1980, s.30-31). Alla i 
teamet ansåg att det var nödvändigt att variera sina arbetsuppgifter för att orka, att enbart 
arbeta med klientkontakter ansågs alltför tungt. Vi tolkar det som att de administrativa 
arbetsuppgifterna kan underlätta för socialsekreterarna och skapa en slags paus från tunga 
klientkontakter. En personlig formulering av en av medlemmarna i teamet var att 
dokumentationen hjälpte henne att lämna ifrån sig tunga berättelser.  
 
Lipsky skriver vidare att det ibland händer att gräsrotsbyråkrater saknar personliga resurser 
för att kunna utföra sitt arbete, de kan vara oerfarna eller sakna tillräcklig kunskap (Ibid, s.30-
31). Detta uttrycker också kvinnofridsteamet när de berättar om hur det kändes i början att 
fråga om känsliga saker. De har varit medvetna om sina egna tillkortakommanden på olika 
områden och har tagit tag i detta genom vidareutbildningar och genom att använda sig av 
lämpliga handledare.  
 
Att vara ett stöd och en hjälp för en kvinna som många gånger befinner sig i en pressad 
situation eller i kris och sedan uppleva att hon inte får den hjälp hon har rätt till upplevs som 
en stor frustration. Socialarbetaren upplever att hon inte kan påverka andra organisationer 
trots att det finns regler och lagar att stödja sig på för att kunna kräva den hjälpen. Då det 
enligt Stevens(1998, s.23) är en del av upplevelsen att vara människa att ha en förmåga att 
handla och genomföra egna projekt, måste detta motstånd från andra organisationer upplevas 
som väldigt frustrerande. 
 
Att kunna styra över sitt liv innebär också troligtvis att vi håller oss ansvariga för våra 
handlingar. Vi accepterar att andra människor kan avkräva oss detta ansvar och be oss 
förklara varför vi handlat som vi gjort (Ibid, s.23). Medlemmarna i teamet har själva valt att 
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arbeta med den här typen av arbete. Trots att det är de misshandlade kvinnorna som måste 
förändra sin situation, så fungerar socialsekreterarna som det stöd som ska hjälpa dem under 
en svår tid. Socialsekreterarna har krav på sig från sin organisation att utföra en god 
arbetsprestation i det stödjande arbetet med kvinnorna, vilket gör att de investerar både tid och 
tankar i sitt arbete. Att kunna hantera den arbetsbörda av berättelser från flera utsatta kvinnor 
kräver av socialsekreteraren ett sätt förhålla sig till den verkligheten. Då samtliga i teamet 
säger sig ha god kännedom om de processer en misshandlad kvinna går igenom, tolkar vi det 
som att det blivit lättare för dem att förhålla sig till dessa. De vet t.ex. av tidigare erfarenhet 
att en kvinna inte alltid är redo att lämna ett destruktivt förhållande, dock gör de flesta det 
tillslut. Upplevelseperspektivet ställer frågor kring den personliga upplevelsen, vilka former 
tar sig dessa upplevelser och hur påverkar de våra förhållningssätt gentemot verkligheten 
(Ibid, s.36)? Några av teamets medlemmar har genom sitt arbete med kvinnorna fått ett nytt 
förhållningssätt gentemot sin vardag som de inte hade tidigare. De personliga upplevelserna 
av arbetets innehåll har lett till en känslighet för t.ex. kränkningar i vardagen och 
nyhetsrapportering av våld i media som de inte ansåg att de hade innan de jobbade med 
våldsutsatta kvinnor. 
  
Meningsfullhet, handlar om att hitta eller söka efter mening i livet och vår erfarenhetsvärld 
och framför allt att ha en känsla av att erfarenheter är relevanta (Ibid, s.229). För att under 
lång tid motiveras att utföra ett arbete som ofta är känslomässigt tungt, tror vi att det är viktigt 
att ha en känsla av meningsfullhet i sitt arbete. Under temat yrkesroll framkom det att de 
flesta kvinnor som vänder sig till teamet faktiskt väljer att bryta upp från destruktiva 
relationer. Vi tolkar det som att teamets erfarenhet av positiva förändringar i kvinnornas 
situation gör att de kan uppleva en meningsfullhet i det dagliga arbete som de utför.  
 

9. Diskussion 

9.1 Studiens resultat 
Vårt syfte med den här uppsatsen var att göra en kvalitativ undersökning av hur fyra 
socialsekreterare på socialtjänstens enhet för misshandlade kvinnor i Rinkeby uppfattar sitt 
arbete. Vi ville undersöka hur socialsekreterarna ser på sin yrkesroll, sitt handlingsutrymme 
med hänsyn till att de har tilldelats myndighetsutövning, samt hur de upplever eventuell 
samverkan med andra organisationer. Våra resultat visar att de anser att deras 
handlingsutrymme förbättrats sedan de fick myndighetsutövning, något som var väldigt 
intressant att få reda på tycker vi, då det inte finns någon liknande enhet i Sverige. 
Myndighetsutövningen är ju den aspekt som skapar den största skillnaden mellan 
Kvinnofridsteamet och ideella kvinnojourer. Vidare framkom att samverkan med andra inte 
alltid fungerar, något som är värt att lyfta fram, då samverkan är en så viktig del i arbetet med 
misshandlade kvinnor. När det gäller yrkesrollen handlar den dels om de praktiska 
arbetsuppgifter man utför, men kanske viktigast är hur man ser på och förhåller sig till sin 
yrkesroll. Vi fick höra flera olika metoder som socialarbetarna i Kvinnofridsteamet använder 
för att hantera sin yrkesroll och hur de påverkas av sitt arbete. Det faktum att 
Kvinnofridsteamet är unikt i sitt slag i Sverige, samt att det överhuvudtaget inte finns mycket 
forskning kring socialarbetares egna uppfattningar om sin yrkesroll, gör att vår undersökning 
varit väldigt intressant och vi tycker att våra resultat känns relevanta att redovisa.  
 
Det som är slående vid genomläsningen av resultatet av temat yrkesroll, är den önskan om 
större kunskap samt önskemål av ökad kunskapsspridning vad gäller arbetet med 
misshandlade kvinnor. Här finns ett stort område för socialt arbete som behöver 

 31



professionaliseras och utvecklas. En ökad kunskap efterfrågas både vad det gäller behandling 
av och lämpliga åtgärder för dessa kvinnor. Det finns en medvetenhet och forskning kring 
problemet som sådant vad gäller ojämlika strukturer i samhället för kvinnor respektive män 
men för det sociala arbetet inom området finns det stora utvecklingsbehov. Enheten har själv 
fått konstruera sin kunskapsgrund med hjälp av erfarenhet och viss utbildning, någon specifik 
utbildning inom området har ingen fått under sin basutbildning till socionomer. Att 
Kvinnofridsteamet är det första av sitt slag i socialtjänstens regi i landet som har 
myndighetsutövning, kan man tyda som att utvecklingen går väldigt långsamt för att 
legitimera ett socialt problem som är spritt i alla samhällsklasser och där kvinnor är den 
utsatta gruppen. Att det på grund av strukturella förutsättningar i ett patriarkaliskt samhälle 
gör att utvecklingen inom området inte prioriterats blir en slutsats som verkar trolig. Den 
ökade jämställdheten mellan könen på senare år och kvinnors ökade politiska inflytande har 
troligtvis gjort en utveckling möjlig för den här typen av verksamhet. Misshandlade kvinnor 
har blivit en prioriterad målgrupp i och med att kvinnors betydelse och makt i samhället i 
övrigt har ökat. 
 
Tidigare forskning visar att misshandlade kvinnor känner sig hjälpta av ideella kvinnojourer 
bland annat för att de får chansen att möta andra i samma situation. Den möjligheten erbjuder 
även Kvinnofridsteamet, bl.a. i sin gruppverksamhet. Vidare påvisar tidigare forskning att det 
finns en efterfrågan hos våldsutsatta kvinnor efter mer kunskap och erfarenhet hos 
myndigheter som har i uppgift att hjälpa dem. Kvinnofridsteamet sitter som 
myndighetspersoner, men har samtidigt kunnat tillägna sig kunskaper och erfarenheter genom 
sitt direkta arbete med misshandlade kvinnor. Vi tolkar det som att Kvinnofridsteamet 
försöker kombinera det bästa av två världar och lyckas bra med det.    

9.2 Val av metod  
När vi valt vårt problemområde föll det sig naturligt att bestämma sig för en kvalitativ metod 
med intervjuer. En litteraturstudie skulle inte fungera eftersom det inte finns något skrivet om 
den unika enheten vi ville undersöka och det handlade om en alltför liten population för att en 
kvantitativ undersökning skulle komma ifråga. Dessutom var vi ute efter att få en djupare 
kunskap om ett fenomen, vilket den kvalitativa metoden är bäst lämpad för. 
 
Det faktum att vi endast hade fyra intervjupersoner oroade oss lite i början, då vi var 
tveksamma om vi skulle få tillräckligt med information. Med tanke på vårt syfte och våra 
frågeställningar som var inriktade på den specifika enheten, fanns det dock inte fler att 
intervjua. Vår ursprungliga tanke var att varje intervju skulle vara i 45 minuter, vilket är en 
ganska vanlig tidsrymd när det gäller enskilda intervjuer. Vår strategi för att få ut mer 
information blev då att förlänga varje intervju till 60 minuter. Vi ville inte göra dem längre än 
så, då enskilda intervjuer kan bli ganska intensiva och ansträngande, framförallt för 
intervjupersonen. Gällande våra intervjupersoner uppstod ju en lite annorlunda situation, när 
det visade sig att de inte alls ville vara anonyma, men efter att ha diskuterat detta en del med 
vår handledare så tycker vi att vi lyckades lösa det på ett bra sätt. Det faktum att vi ville låta 
dem vara anonyma inför varandra berodde till viss del på att en av intervjupersonerna faktiskt 
var chef över enheten, något som vi tänkte kanske kunde vara lite känsligt. Vi ville ju ta reda 
på deras personliga upplevelser av arbetet. Att inte uttrycka i resultaten vilken intervjuperson 
som sagt vad, påverkade inte vårt analysarbete och därför föreföll det lämpligt att göra så. 

9.3 Studiens begränsningar 
Det faktum att Kvinnofridsteamet i Rinkeby är ensamt i sitt slag med delegation på 
myndighetsutövning i Sverige gör naturligtvis eventuella jämförelser svåra. Vi är medvetna 
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om att det kan finnas samma typ av verksamheter för misshandlade kvinnor utomlands, men 
detta har vi inte undersökt närmare. En sådan undersökning tror vi skulle kunna bli allt för 
omfattande för en c-uppsats och dessutom var vårt huvudsakliga syfte att ta reda på hur 
socialsekreterarna vid den specifika enheten uppfattade sitt arbete, inte att göra en jämförande 
studie. 

9.4 Fortsatt forskning 
Vår undersökning har varit inriktad just på hur man inom socialtjänsten kan arbeta med 
våldsutsatta kvinnor. Men under arbetets gång har många andra intressanta idéer för fortsatt 
forskning dykt upp. Det vore t.ex. spännande att intervjua våldsutsatta kvinnor och fråga om 
deras uppfattning av kontakter med socialtjänsten, respektive ideella kvinnojourer. Kanske 
har de en annorlunda syn på myndighetsutövning. En annan intressant studie skulle kunna 
handla om arbetet med de misshandlande männen.     
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Bilaga 1 
 

Informerat samtycke 
 

Vi är två studenter som går sjunde terminen på socialhögskolan i Stockholm. Vår C-uppsats 

ska handla om hur socialarbetare inom socialtjänsten uppfattar sitt arbete med misshandlade 

kvinnor. Vi har valt att göra en kvalitativ forskningsstudie och vill därför intervjua alla fyra 

socialsekreterare inom er enhet.  

 

Vår uppsats kommer att läsas av examinatorer, opponenter och handledare, samt publiceras på 

socialhögskolans hemsida tillsammans med andra C-uppsatser.  

 

Allt insamlat material kommer att avidentifieras, det finns dock önskemål från 

intervjupersonernas sida om att inte själva enheten ska vara anonym, då de gärna vill lyfta 

fram sin verksamhet. Detta kommer vi att ta hänsyn till. 

 

Tid för intervjuer kommer att ske löpande under v.13 och 14. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Therese Lindberg   Lena Vestman    

T: xxx    T: xxx 

xxx@hotmail.com   xxx@hotmail.com

 

 

Jag samtycker till att materialet från intervjun används som underlag till C-uppsatsen. 

 

Namn 

 

 

Namnförtydligande             Ort & datum 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Exempel på frågor som vi ställde under de olika temana 
 
Tema 1 – Organisation / Enheten 

 
• På vilket sätt styrs det praktiska sociala arbetet med de misshandlade kvinnorna av 

enhetens myndighetsanknytning? 
• Hur diskuterar man kring kvinnovåld i kommunen? 

 
Tema 2 – Samverkan 
 

• Vilka är era viktigaste samarbetspartners? 
• Hur pass beroende är man av samverkan för att kunna hjälpa klienterna/kvinnorna? 

 
 
Tema 3 – Resurser 
 

• Har ni någon möjlighet att öka er professionella kompetens?  
• Vilka praktiska stöd och hjälpfunktioner kan erbjudas till de misshandlade kvinnorna? 

 
 
Tema 4 – Yrkesroll / Identitet 
 

• Hur påverkas man som professionell av mötena med de misshandlade kvinnorna? 
• Vilka egenskaper är värdefulla att utveckla / använda sig av i sin yrkesroll på enheten? 

 
 
 
 
 

 37


	1. Inledning 
	2. Syfte  
	2.1 Frågeställningar 
	2.2 Disposition  
	3. Centrala begrepp 
	3.1 Kvinnomisshandel 
	3.2 Myndighetsutövning 
	3.3 Samverkan 

	4. Svensk lagstiftning om våld mot kvinnor 
	5. Tidigare forskning 
	5.1 Om kvinnomisshandel 
	5.2 Om socialt arbete kring kvinnomisshandel 
	5.3 Om svenska kvinnojourer 
	5.4 Könsmaktsperspektivet 

	6. Teoretiska perspektiv 
	6.1 Upplevelseperspektiv 
	6.2 Organisationsteori 
	6.2.1 Om offentliga organisationer 
	6.2.2 Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater 
	6.2.3 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 


	7. Metod 
	7.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska grund 
	7.2 Urval och avgränsningar 
	7.3 Tillvägagångssätt 
	7.4 Bearbetning och analys 
	7.5 Etiska ställningstaganden 
	7.6 Validitet 
	7.7 Reliabilitet 
	7.8 Generaliserbarhet 

	8. Resultat och analys 
	8.1 Presentation av Rinkeby kvinnofridsteam 
	8.2 Tema 1 – Organisation/arbetsformer 
	8.2.1 Tema 1 Analys – organisation  

	8.3 Tema 2 – Samverkan 
	8.3.1 Tema 2 – Analys samverkan  

	8.4 Tema 3 – Handlingsutrymme/myndighetsutövning 
	8.4.1 Tema 3 - Analys handlingsutrymme/myndighetsutövning 

	8.5 Tema 4 – Yrkesroll/professionalitet 
	8.5.1 Tema 4 - Analys yrkesroll/professionalitet  

	8.6 Tema 5 - Egen upplevelse 
	8.6.1 Tema 5 - Analys egen upplevelse 


	9. Diskussion 
	9.1 Studiens resultat 
	9.2 Val av metod  
	9.3 Studiens begränsningar 
	9.4 Fortsatt forskning 

	 
	 10. Referenser 
	Bilaga 1 
	Bilaga 2 


