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Abstrakt 
Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat 

från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen 

Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande 

människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. Med frågeställningen 

”Vilken betydelse har integrationsarbetet inom kvinnojourer i deras process att hjälpa 

våldsdrabbade kvinnor?”, har arbetet kring integration, maktförhållanden, genus och 

empowerment identifierats inom verksamheterna. De teoretiska utgångspunkterna har varit 

Göran Ahrnes organisationsteori, Askheims tolkning av begreppet empowerment, Yvonne 

Hirdmans definition av genus, Michel Foucaults teori angående makt samt Mia Liinason och 

Marta Cuestas beskrivning av patriarkatet. Uppsatsen berör även Thomas J. Scheffs teorier om 

sociala band, skam och stolthet.  

Resultatet påvisar att jourernas integrationsarbete har en avgörande roll för hur väl de kan 

erhålla ett hållbart stöd för en våldsdrabbad kvinna. Kvinnojourer bidrar genom motiverande 

samtal, stödsamtal, skyddat boende samt aktiviteter för de stödsökande. Sociala nätverk byggs 

genom projekt och kvinnor får möjlighet att reducera skamkänslor med hjälp av samtal och 

aktiviteter. Jourerna hjälper kvinnor att skyddas från kontakt och möjlighet till sabotage från 

förövaren och ger dem en chans till att återuppbygga ett tryggt liv.  

Nyckelord: sociologi, våld i nära relationer, kvinnojour, empowerment, genus, integration 

 
  



 

The Journey back to safety 
A qualitative study on the work of women's shelters to strengthen and integrate women 
suffered from domestic violence. 
 
 
 
Abstract 
This essay in sociology is based on a study that presents the result of interviews conducted with 

employees within the organization Unizon. The purpose is to shed light on the work that 

women's shelters in Sweden do for women who are victims of domestic violence. With the 

issue " What is the importance of integration work in women's shelters in their process of 

helping women in violence?", integration, power relations, gender and empowerment has been 

identified within the shelters work. The theoretical starting points have been Göran Ahrne's 

organizational theory, Askheim's interpretation of the concept of empowerment, Yvonne 

Hirdman's definition of gender, Michel Foucault's theory of power, and Mia Liinason and Marta 

Cuesta's description of the patriarchy. It also concerns Thomas J. Scheff's theories on social 

ties, shame and pride in combination with Bengt Starrin's accounts for said concepts. 

The result shows that the integration work of the emergency services has a crucial role in how 

well they can obtain a sustainable support for the women. They contribute through motivational 

conversations, support interviews, sheltered housing and activities. Social relationships are 

built through projects and women are given the opportunity to reduce feelings of shame by 

means of conversations and activities. The shelters help women to be protected from contact 

and the possibility of sabotage from the perpetrator and give them a chance to rebuild a life in 

safety. 

Keywords: sociology, domestic violence, women-shelter, empowerment, gender, integration 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Förord 

 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de fantastiska människor som jobbar inom Unizon 

och väljer att hjälpa våldsdrabbade människor dagligen. Tack till alla er som valt att ställa upp 

på intervjuer för att göra vår uppsats möjlig. Vidare vill vi tacka vår handledare Christopher 

Kindblad för all vägledning och stöd genom arbetet.  

Med detta sagt vill vi tillägna uppsatsen till alla de som arbetar med dessa frågor, och 

framförallt alla de kvinnor som lever i, har överlevt eller inte har överlevt våld i en nära 

relation. 
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1. Inledning 
DIN JÄVLA HORA! Hot, glåpord och knytnävsslag är en vardag för tusentals kvinnor i Sverige. 

Trots att Sverige upplevs vara ett av världens mest jämställda länder, menar organisationen 

Unizon, en organisation som samlar kvinnojourer i Sverige, att mäns våld mot kvinnor är ett 

fortsatt utbrett problem (Unizon A, 190314). Under år 2018 uppskattades 13 100 kvinnor ha 

blivit utsatta för våld där förövaren är en närstående man, fall som rubriceras under misshandel 

mot personer 18 år eller äldre, inomhus, bekant med offret i nära relation (NCK A, 190312). 

Under år 1998 implementerades brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i Sverige och 

år 2018 anmäldes 1 720 fall under samma rubrik. Det innebär att 1 720 kvinnor under 2018 

anmält att de blivit utsatta för upprepat psykiskt och/eller fysiskt våld (ibid). Den här uppsatsen 

kastar nu ljus på våldet i nära relationer, i synnerhet mäns våld mot kvinnor, och hur 

verksamheter inom organisationen Unizon dagligen är i kontakt med våldets offer. Ett problem 

som i högsta grad bör behandlas som en samhällsangelägenhet för att kunna skapa en jämställd 

framtid som kan betraktas som hållbar.  

Förståelsen för ojämlikheter mellan kategorierna män och kvinnor kan ur ett genusperspektiv 

rota sig i patriarkala strukturer, en struktur som tillåter män att ha en privilegierad position i 

samhället och utifrån denna position vara det dominerande könet. Sverige ses i huvudsak idag 

som ett jämställt samhälle, men är i vissa aspekter fortfarande präglat av sin historiska 

patriarkala struktur (Genus, 190507). Somliga säger att patriarkatet är en myt, även att mäns 

våld mot kvinnor är en myt. Pär Ström, företagare, författare och samhällsdebattör och aktiv i 

stiftelsen Den Nya Välfärden, har skrivit om “feminismens sex myter”, där bland annat våldet 

mot kvinnor hävdas vara en myt och att misshandeln mot män försummas i skuggan av den 

misshandlade kvinnan (Ström, 2011). Men vad vi vet med säkerhet utifrån statistiken från 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) är att mäns våld mot kvinnor i allra högsta grad är 

en verklighet. Män som drabbas av våld är givetvis problematiskt, men utifrån ett patriarkalt 

strukturellt perspektiv har vi ett huvudsakligt intresse för kvinnojourers integration av den 

drabbade kvinnan. Vi vill nu lyfta fram våldet som sker bakom stängda dörrar inom nära 

relationer och analysera det utifrån ett genusperspektiv, gräva i maktstrukturer och hylla 

kvinnojourers arbete som stärker våldsdrabbade kvinnor.  

Att mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett bekräftat problem i Sverige tyder på bristande 

hållbarhet och ojämlika livsvillkor, därför drivs det ett aktivt arbete kring detta. Unizon och 

jourerna inom samma organisation arbetar med kvinnors och barns rättigheter till trygghet, där 
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visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld (Unizon B, 190314). De kvinnor som söker sig 

till en kvinnojour upplever ofta flera former av våld i sin relation, men den vanligaste 

förekommande är det psykiska våldet som främst pågått systematiskt under en längre tid. Det 

psykiska våldet kan se väldigt olika ut och ges till uttryck på olika sätt. Hot, isolering, glåpord 

och förnedring är exempel på psykisk misshandel, som kan vara svår att förstå att det är just 

misshandel. Utöver psykiskt våld kan de utsatta uppleva fysiskt våld, sexuellt våld, 

ekonomiskt/materiellt våld eller socialt våld där de tvingas isoleras från vänner och/eller familj. 

Kvinnojouren finns då till som en fristad för de kvinnor som tar beslutet att lämna sin relation 

som de inte mår bra av (Unizon D, 190419). Utifrån kunskapen kring ett hållbart samhälle och 

att kvinnojourer behövs, genomför vi nu en studie inom temana makt och livsvillkor som 

undersöker hur kvinnojourer i Sverige arbetar med att integrera kvinnor som flytt från våld i en 

nära relation, samt hur jourerna upplever att de arbetar med att främja kvinnors egenmakt 

genom stödinsatser.  

 

1.1 Syfte 
Med denna uppsats vill vi belysa arbetet som kvinnojourer i Sverige gör för människor, särskilt 

kvinnor, som drabbats av våld i nära relationer. Syftet är att öka förståelsen för vilken betydelse 

integrationsarbetet jourer inom organisationen Unizon har för arbetet att hjälpa våldsdrabbade 

kvinnor, samt skapa en förståelse för hur deras stödjande verksamhet tar sig till uttryck i 

praktiken gällande främjande av egenmakt hos stödsökande kvinnor. Intresset ligger i att utifrån 

jourernas eget perspektiv undersöka hur de arbetar med att hjälpa individer att integreras i en 

ny miljö i syfte att hjälpa dem att återskapa ett liv fritt från våld med bättre livsvillkor.  

 
1.2 Frågeställning 

Huvudfråga 
Vilken betydelse har integrationsarbetet inom kvinnojourer i deras process att hjälpa 

våldsdrabbade kvinnor? 

 Underfrågor 

 - Vilken hänsyn måste kvinnojourerna ta till den maktstruktur som finns i en 
 våldsam relation i sitt arbete med de drabbade kvinnorna? 

 - Vilka grundläggande åtgärder är viktigast för att en kvinnojour ska kunna 
 hjälpa en kvinna att integreras i en ny miljö? 

 - På vilket sätt arbetar kvinnojourer med de stödsökandes självutveckling? 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom vår uppsats riktar sig till kvinnojourer i Sverige är det kvinnlig personal inom sådana 

vi vill undersöka. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till jourer inom organisationen 

Unizon. Unizon inkluderar kvinnojourer, tjejjourer och skyddsjourer som tar emot 

våldsdrabbade personer, före detta kriminella och inte enbart våldsdrabbade kvinnor, därför har 

vi i uppsatsen valt att benämna de deltagande verksamheterna som enbart ‘jourer’. Detta 

förhållningssätt hjälper oss att hålla en neutralitet kring vilka verksamheter som har deltagit, då 

vi har som avsikt att inte röja vilka orter vi besökt. Vi har en medvetenhet kring att våld i nära 

relationer även drabbar andra könstillhörigheter än kvinnor, men vi har valt att ha ett 

genomgående huvudsakligt fokus på mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt fenomen och 

således jourernas arbete med den våldsdrabbade kvinnan.  

 

2. Bakgrund 
För att belysa problematiken kring mäns våld mot kvinnor i Sverige och hur dessa kvinnor tas 

emot och behandlas inom stödjande verksamheter, samlar detta avsnitt en beskrivning av våld 

i nära relationer, en sammanfattning av Sara Helmerssons doktorsavhandling i socialt arbete 

samt beskrivning av organisationen Unizon.  

 

2.1 Våld i nära relationer 

Utifrån ett globalt perspektiv är mäns våld mot kvinnor ett strukturellt fenomen som 

identifierats inom samtliga kulturer världen över. Enligt FN:s definition innebär mäns våld mot 

kvinnor varje könsrelaterad våldshandling mot kvinnor, som antingen resulterar i eller med 

sannolikhet kommer att leda till fysisk, sexuellt eller psykiskt lidande för den utsatta kvinnan. 

Här inkluderas även hot om sådana handlingar, samt tvång eller godtyckligt frihetsberövande 

inom det offentliga såväl som det privata livet (NCK B, 190520). Våldet mot kvinnor tar sig 

till uttryck på flera sätt och grundas i föreställningen kring att bevara kvinnan i en underordnade 

ställning i relation till män. Denna föreställning om kvinnans lägre värde ger socioekonomiska 

konsekvenser utifrån ett globalt perspektiv med sämre hälsa, lägre lön samt innehar färre 

beslutande positioner än män. Utöver de socioekonomiska konsekvenserna drabbas kvinnor 

och flickor hårt av människohandel, våldtäkt och andra sexuella övergrepp (ibid). Våldet inom 

nära relationer kan på flera sätt vara annorlunda, där det psykiska våldet genom kränkningar, 

isolering och psykologisk nedbrytning tar störst utrymme. Parallellt med det psykiska våldet 
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som ofta pågår systematiskt, förekommer även fysiskt våld, samt andra typer av våld såsom 

sexuellt våld och ekonomiskt/materiellt våld (NCK D, 190520).  

Betraktas våldet utifrån ett historiskt perspektiv är det först sedan 1990-talet som våldet erkänns 

som ett samhällsproblem och uppdagades av FN, dessförinnan sågs det som en privat 

angelägenhet som orsakade att problematiken inte togs upp på den offentliga agendan. FN:s 

våldsdeklaration gav våldet nytt ljus genom att öppna upp diskussionen kring dess strukturella 

orsaker och omfattning, något som lett till nationella såväl internationella politiska åtgärder 

kring stödinsatser samt utökat rättsligt skydd till kvinnor som utsatts för våld (NCK C, 190520). 

Trots att våldet särskilt betraktas som ett strukturellt problem utifrån mäns våld mot kvinnor, är 

det inte bara kvinnor som är offer för våld i nära relationer. Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

(NCK) beskriver våld i nära relationer som att den utsatta har en nära relation till förövaren, där 

det sannolikt finns starka emotionella band som försvårar offrets möjlighet till att göra motstånd 

eller bryta relationen. Detta begrepp inkluderar således alla typer av relationer, det vill säga 

både heterosexuella och samkönade relationer och familje- och släktrelationer (NCK D, 

190520). Däremot dominerar manliga förövare inom våld i nära relationer, där offret i huvudsak 

är kvinna, vilket betyder att mäns våld mot kvinnor präglar även detta fenomen. Vad som 

kännetecknar denna typ av våld är att det systematiskt pågår över en längre tid och syftar till att 

skapa en känsla av makt och kontroll hos förövaren, som etablerar detta genom att skada och 

skrämma sin partner eller annan närstående. Då våldet pågår över tid och blir en del av offrets 

vardag är det sannolikt att det också normaliseras inom relationen. 

Eftersom mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett erkänt problem som finns 

världen över i samtliga kulturer, så är det ett förekommande fenomen som är oberoende av 

etnicitet, kulturell och religiös tillhörighet, sexualitet, ålder och social tillhörighet (NCK B, 

190520).  

 

2.2 Behandling av våldsdrabbade kvinnor inom det svenska “stödfältet” 

För att kasta ljus på hur stödorganisationer för våldsdrabbade kvinnor i Sverige arbetar så 

genomförde Sara Helmersson, doktorand i socialt arbete (2017), en studie med syfte att 

undersöka eventuella spänningar inom vad hon benämner som ett “stödfält”, vilket består av 

kvinnojourer och socialtjänstens specialenheter för vård av våldsdrabbade kvinnor. I sin 

avhandling Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett oförändrat stödfält 

för våldsutsatta kvinnor fördjupar hon kunskapen om interna spänningar samt kopplingar 
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mellan lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld. Helmersson studerade 

verksamhetsområdet under fyra års tid där hon genomförde intervjuer, observationer och 

samlade in enkätmaterial från flera enheter runt om i Sverige. Studien har utgångspunkt i en 

förståelse av att verksamheterna inom stödfältet agerar utifrån olika ingångar till behandlingen 

av de stödsökande kvinnorna. Kvinnojourers arbete präglas av anonymitet, tilltro och solidaritet 

mellan kvinnor, medan specialenheter på socialtjänsten istället präglas av principer kring 

öppenhet, avstånd och könsneutralitet (Helmersson, 2017:19). Denna skillnad ges i uttryck på 

olika sätt i det praktiska arbetet med behandling och prioritering av insatser. Kvinnojourernas 

bakgrund i den feministiska rörelsen ser arbetet med mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt 

problem, därför behandlas kvinnor på ett sätt som ska frigöra dem från skuld och främjar 

självbestämmande. Inom specialenheterna är samtal en viktig del av behandlingsprocessen med 

att medvetandegöra ansvarstagande för både sig själv, sin relation, sina barn och sina 

handlingar, men med en könsneutral policy behandlas även förövaren och det finns en rutin att 

ta del av båda parters perspektiv (ibid:127). I den här uppsatsen tas enbart jourernas perspektiv 

och avgränsas till deras arbete med våldsdrabbade personer. Vårt huvudsakliga intresse ligger 

därför i att ta reda på hur jourerna upplever sin egen verksamhet utifrån sina egna och Unizons 

värden, om det stämmer överens med vad Helmersson kommit fram till i sin avhandling, eller 

om det finns ett annat perspektiv.  

 

2.3 Organisationen Unizon 

I Sverige samlas kvinnojourer, tjejjourer, skyddsjourer och andra stödverksamheter inom 

jämställdhetsarbete i en organisation vid namn Unizon. Organisationen bildades år 1996 av 16 

kvinnojourer som gick samman för att bilda Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), som 

2015 bytte namn till Unizon. Idag består Unizon av 130 medlemsjourer och innehar en styrelse 

bestående av nio personer som ansvarar för det strategiska och visionära arbetet inom 

organisationen. Varje år hålls ett årsmöte där varje medlemsjour har varsin röst, denna kongress 

utgör det högst beslutande organet för Unizon (Unizon B, 190314). Organisationen själva anser 

att arbetet för jämställdhet går hand i hand med arbete mot mäns våld mot kvinnor, därför är 

jämställdhet den centrala frågan med en vision om ett samhälle fritt från våld. Inom detta arbetet 

finns tre huvudsakliga fokusområden, där det första är ett genomgående barnperspektiv, vidare 

ska det finnas kunskap och specialiserad verksamhet som kan ge ett bra bemötande och stöd till 

varje stödsökande oavsett behov, och avslutningsvis ska det finnas ett engagemang från alla 

oavsett kön att arbeta med jämställdhetsfrågor (ibid).  



 6 

I sitt manifest belyser Unizon sin vision om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter 

att leva i värdighet och i frihet, en vision som har sitt ursprung i idén om alla människors lika 

värde (Unizon C, 190314). Organisationens värdegrund är skriven på basis av FN:s allmänna 

mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen, barnkonventionen samt deklarationen om 

avskaffande av våld mot kvinnor. Sammanfattningsvis finner Unizon bland annat ansvar för 

människor i utsatta situationer, med ett fokus på kvinnor och barn. De menar särskilt att kvinnor 

och barn som redan lever i någon form av utsatthet, såsom lever under hedersrelaterat förtryck, 

är äldre eller är missbrukare, blir ytterligare utsatta om de även drabbas av våld. Unizon utgår 

alltid från ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv (ibid). Mer om Unizons värdegrund och 

policy går att läsa om i förstudien, Bilaga I. 

 

3. Tidigare forskning 
Följande avsnitt avser att skapa en förståelse kring fenomenet på basis av tidigare forskning i 

ämnet mäns våld mot kvinnor och kvinnojourers arbetes betydelse gällande kvinnors frigörelse 

från våld.  

 

3.1 Stödsökandes behov och självutveckling 

Tidigare forskning som gjorts kring våldsproblematik tyder på att ju längre en kvinna stannar 

på ett skyddat boende, ju större är sannolikheten att kvinnan kommer kunna dra nytta av sin 

vistelse på hemmet. Däremot är kunskapen begränsad angående de faktorer som kan påverka 

längden av vistelsen. Monica Perez-Trujillo, professor i psykologi och Eric Quintanes, 

professor i management (2016), genomförde en studie - Why do they Stay? Examining 

Contributing Factors to Women’s Length of Stay in a Domestic Violence Shelter, som bygger 

på ett urval av 210 kvinnor som har bott på ett specifikt skyddat boende i Bogotá Colombia. 

Syftet med undersökningen var att studera hur olika faktorer kan komma att påverka längden 

av vistelsen på boendet, genom att ha granskat kvinnornas missbrukshistoria, demografiska 

skillnader, beroende på situationen samt kontextuella faktorer (Perez-Trujillo & Quintanes, 

2016).  

Resultatet påvisar att det går att urskilja kopplingar mellan kvinnornas omfattning av behov, 

utbildningsnivå samt behovsnivå förenade med en förlängd vistelse på skyddat boende. Detta 

resultat bidrar till en diskussion kring de tjänster som idag erbjuds till kvinnorna som flytt från 

våld i nära relationer. Författarna påstår att om vi kan förstå de faktorer som påverkar kvinnors 
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vistelse på hemmen, kommer detta bli ett verktyg för att förebygga och motverka våld i hemmet 

Vidare lyfter dem att forskning bör fokusera på att studera relevansen av kulturella och sociala 

sammanhang för öka kunskapen kring varför kvinnor söker sig till en kvinnojour (Perez-

Trujillo & Quintanes, 2016). Artikeln bygger på vilka faktorer som kan komma att påverka en 

kvinnas vistelselängd på ett skyddat boende, detta anser vi vara relevant till vår uppsats. Dessa 

faktorer kan även påverka hur integrationsprocessen i den nya miljön kommer se ut för de 

drabbade kvinnorna, och från detta hämtar vi inspiration till vår egen uppsats.  

En studie genomfördes i Israel bland kvinnor som vid tillfället levde under skyddade 

förhållanden på grund av våld i nära relationer, denna presenteras i artikeln “Battered Women 

in Shelters: Internal Resources, Well-Being, and Integration”. Haya Itzhaky, professor i socialt 

arbete, och Anat Ben Porat, doktorand i socialt arbete, jämförde i denna studie deltagarnas 

upplevelse av integrationsprocessen (deltagande och engagemang), utvecklingen av interna 

resurser (empowerment och självkänsla) samt välbefinnande (livstillfredsställelse och hopp) 

vid två tidpunkter - nämligen efter en vecka på boendet och igen efter tre månader. Studiens 

empiri samlades in via enkäter som fylldes i av 40 kvinnor på 14 olika skyddade boenden i 

Israel (Itzhaky & Porat, 2005). Resultatet visade små förändringar i deltagarnas självkänsla, 

tillfredsställelse med livet, hopp, känsla av personlig kompetens samt förmåga att hantera den 

hjälp som erhålls. Detta förklarar Itzhaky och Porat (2005) som en effekt av det utrymme den 

skyddade miljön skapar för kvinnorna att omvärdera sina relationer samt ger rum för 

självbestämmande kring dess egen framtid. Någon signifikant skillnad i kvinnornas upplevelse 

av bemyndigande gällande sin förmåga att ta emot och acceptera professionella tjänster eller 

beslutsfattande och engagemang gällande sitt eget skydd kunde Itzhaky och Porat inte 

identifiera. Särskilt viktigt anses detta vara att belysa då de professionella tjänsterna har en 

betydande roll i kvinnornas tillgång till stöd efter att de lämnat de skyddade bostäderna (ibid). 

För oss blir denna studie relevant i den mening att vi i denna uppsats undersöker svenska 

kvinnojourers integration av kvinnor som lever i skyddat boende. Kvinnorna som deltog i 

Itzhaky och Porats undersökning visade förändring i bland annat ökad självkänsla, 

livstillfredsställelse samt känsla av personlig kompetens. Vårt intresse ligger då i hur 

kvinnojourer i Sverige arbetar med dessa aspekter i sin verksamhet. 

 

3.2 Verksamheters möjlighet att erhålla stöd till våldsdrabbade kvinnor 

Veronica Ekström, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet (2016), intervjuade 16 

anställda inom socialtjänsten i syfte att undersöka deras uppskattning av vilket typ av stöd 
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kvinnor som offer för våld i hemmet behöver, samt vilket typ av stöd de upplever att de kan 

erbjuda dessa kvinnor. Denna studie presenteras i artikeln “Negotiating and Justifying Social 

Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence”. Empirin samlades in bland 

kommunalt anställda runt om i Sverige, där storlek på kommunerna varierade. Slutsatsen av 

Ekströms studie är att de huvudsakliga stöden de utsatta kvinnorna behöver erhålla är bostäder 

(både genom kvinnojour och fasta bostäder), ekonomiska resurser, behandling samt rådgivning. 

Enligt socialarbetarna själva är de kortsiktiga och mest akuta behoven relativt enkla att 

genomföra, det är det långsiktiga stödet med en hållbar integration som upplevs problematiskt 

att uppfylla (Ekström, 2016). Studien har utgångspunkt i socialtjänsten i Sverige, som relativt 

självständig byråkrati, där beslutsfattande är en komplicerad process (ibid). För oss som 

undersöker kvinnojourernas perspektiv på sin förmåga att hjälpa, skapar Ekströms studie en 

förståelse för hur ideella verksamheters arbete skiljer sig från de offentliga verksamheternas. 

Av Ekströms studie att döma är kvinnojourerna i Sverige en resurs för att erhålla kvinnorna 

boende, oavsett om de behöver skyddat boende eller inte, vilket är en vital del av dessa kvinnors 

behov.  

I Kanada genomfördes en kvalitativ studie i tre faser för att undersöka hur organisationer 

strukturerar sitt arbete för att hjälpa kvinnor som fallit offer för våld i nära relationer, denna 

presenteras i artikeln “The Day-to-Day Reality of Delivering Shelter Services to Women 

Exposed to Intimate Partner Violence in the Context of System and Policy Demands”. Empirin 

samlades in genom intervjuer med personal på kvinnojourer samt granskning av policys. 

Studiens resultat ledde fram till fyra olika slutsatser. Inledningsvis kritiseras samarbetet mellan 

olika sektorer som arbetar med kvinnor som utsätts för våld där författarna menar att det behövs 

en bättre samarbetsstrategi. Vidare kritiseras kvaliteten på insatserna inom de olika 

verksamheterna, vilket bör inkludera mer professionell kunskap inom området våld mot 

kvinnor och dess behov. En tredje slutsats tar upp samhällets ansvar att erhålla skydd i form av 

stöd och program som möter behoven, vilket i sin tur relaterar till den fjärde slutsatsen att det 

finns ett politiskt ansvar för att rätt kompetens sätter ramarna för beslutsfattande i ärenden inom 

våld mot kvinnor (Burnette m.fl., 2016). Denna studie utgår från verksamheternas perspektiv 

på sitt arbete för att stödja misshandlade kvinnor, vilket även denna uppsats syftar till att göra. 

För oss blir det intressant att se om dessa åtgärder är något svenska kvinnojourer också upplever 

behövs för att förbättra sina insatser.  

Sara Helmersson och Håkan Jönsson, doktorander i socialt arbete, genomförde 2013 studien 

The use of ‘empowerment’ among organisations supporting victims of domestic violence in 
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Sweden. Huvudsyfte var att undersöka vilken existens och karaktär begreppet ’empowerment’ 

har i arbetet på kvinnojourer, brottsofferjourer samt på kommunala kriscentrum som finns som 

hjälp för kvinnor som har fallit offer för våld i Sverige. Studien genomfördes med en kvantitativ 

metod i form av en enkät, som delades ut till representanter på ideella kvinno- och 

brottsofferjourer samt kommunala kriscentrum. Resultatet av enkäten visade att 

’empowerment’ ofta liknas med ett redan förekommande begreppet ’själv till självhjälp’. 

Vidare så beskrivs ’empowerment’ som ett hjälpmedel för den individuella förändringen 

framför en kollektiv handling (Helmersson & Jönsson, 2013).  Respondenterna blev ombedda 

att svara på en fråga där de skulle rangordna de aktiviteter som de anser vara de mest viktiga 

inom deras verksamhet. Av 207 svar så svarade 35% att individuellt stöd i form av rådgivning 

var det viktigaste, vidare svarade 26% skyddat boende, 20% hjälplinjefunktioner och 5% stöd 

vid den rättsliga processen. Vid en senare analys så påvisade resultatet att samtliga 

verksamheter rangordnade dessa aktiviteter som de mest betydande (ibid).  

 

3.3 Sammanfattning 

Gemensamma nämnare för vetenskapliga artiklar är att samtliga berör det globala 

samhällsproblemet våld i nära relationer. Just de artiklarna som presenteras i uppsatsen har 

kvinnan i fokus, att det är våldsutsatta kvinnor som har huvudrollen och undersökningarna 

bygger på vilken hjälp eller stöd en våldsutsatt kvinna behöver. Däremot så presenteras olika 

perspektiv på fenomenet, det finns både ur jourernas synsätt men också ur de stödsökandes. 

Det finns en variation angående valda artiklar, en spridning av ursprungsländer där 

undersökningarna har genomförts. Detta beror på att det är ett globalt samhällsproblem, som 

utspelar sig över hela världen och tar ingen hänsyn till någon tillhörighet (NCK B, 190520). 

Tidigare så ansågs denna problematik vara en privat angelägenhet, men har idag bekräftats som 

en kränkning mot mänskliga rättigheter och ses idag som ett allvarligt folkhälsoproblem (ibid). 

Därför berör den tidigare forskning artiklar från Kanada, Colombia, Israel men också från 

Sverige som ursprungsland.  

Monica Perez-Trujillo, professor i psykologi och Eric Quintanes, professor i management 

genomförde en studie angående faktorer som kan påverka en stödsökandes vistelselängd på ett 

skyddat boende. Vi anser att denna artikel blir relevant för vår studie genom att vistelselängden 

för en kvinna på ett boende kan komma och påverka integrationsprocessen i en ny miljö. Vidare 

så har vi valt att använda en artikel som Haya Itzhaky, professor i socialt arbete, och Anat Ben 
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Porat, doktorand i socialt arbete skrivit. De genomförde en studie som bygger på 

respondenternas upplevelser av integrationsprocessen, utvecklingen av interna resurser samt 

välbefinnande. Med de interna resurserna så syftar Porat och Itzhaky till empowerment samt 

självkänsla, och här kunde vi dra paralleller till vår uppsats genom vår vision att beröra 

empowerment och arbetet med självkänsla och motivering.  

Det låg också i vårt intresse att undersöka vilket eller vilka stödinsatser jourerna kan bidra de 

stödsökande med. Veronica Ekström, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet 

genomförde en studie där hon samlade in sin empiri genom intervjuer med kommunalt anställda 

runt om Sverige. Precis som Ekström, så tar denna uppsats de anställdas perspektiv kring 

problematiken, och inte de våldsutsattas historier. Även Sara Helmersson och Håkan Jönsson, 

doktorander i socialt arbete genomförde en studie med fokus på begreppet empowerment och 

dess betydelse inom arbetet med våldsutsatta kvinnor. Även Helmersson och Jönssons 

undersökning bygger på anställdas erfarenheter. Det fanns även en ambition i denna artikel att 

beröra myndigheters engagemang kring problematiken och hur samarbetet fungerar mellan 

jourerna och olika sektorer. Det finns föreställningar om att samarbetet behöver utvecklas, 

därför valde vi att använda oss av en artikel som berör ämnet. I Kanada så genomfördes en 

studie med syfte att undersöka hur arbetet är strukturerat inom organisationer som hjälper 

våldsutsatta kvinnor. Resultaten påvisade att ett krävs en förändring kring samarbeten mellan 

myndigheterna.  

 

4. Teori 
I det teoretiska avsnittet avser vi att föra ett resonemang kring de teorier och begrepp som 

uppsatsens resultat ska reflektera kring. Studien utgår i huvudsak från empowerment, men 

kompletteras med genusteori, patriarkat, maktbegrepp samt sociala band, skam och stolthet för 

att få en övergripande förståelse för integrationsprocessen som fenomen. Med uppsatsens fokus 

på jourernas verksamhet och deras arbete som utgångspunkt inleds detta avsnitt med att skapa 

förståelse för människan i relation till organisationer med hjälp av organisationsteori. 

 

4.1 Människan och organisationer 

Den klassiska definitionen av en organisation är att det är ett system som samordnar personliga 

styrkor mellan medlemmarna. Begreppet organisation går att likna med ett planerat kollektiv 

och har sina rötter i att en individ själv inte är fysiskt stark nog att uppnå det hen vill utan det 
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krävs ett samarbete mellan individer (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:16f). Inom en 

organisation blir därför ett samordnat samarbete en förutsättning för att organisationen ska 

överleva, och den präglas av behov av ledarskap, samarbete, resursbehov, strukturbehov samt 

en betoning av måluppfyllelse (ibid:16ff). Vidare så beskrivs organisation som en struktur som 

ses som förhållandevis stabil, avgränsad samt relationell vilket upprätthålls genom en hierarkisk 

ordning (ibid:16ff). Genom organisationen Unizon vill medlemmarna jobba med frågor som 

berör våld i nära relationer och tillsammans sträva efter en förändring i samhället.    

Genom att införa ordning i en organisation så sker det en organisering av människor genom att 

deras aktiviteter kollektivt samordnats. Vidare genom denna organisering så kan medlemmarna 

lära sig av situationer och då skapa en mening. Organiseringen kan senare ses som en guide vid 

följande handlingar (Eriksson-Zetterquist, 2007:16ff).  Väljer medlemmarna att fortsätta att 

agera gemensamt kommer det leda till att det växer fram rutiner ur deras handlingar (ibid:16ff). 

Om dessa rutiner underhålls kommer de utvecklas till strukturer som i sin tur kommer att bidra 

till att organisationer skapas. Om man vänder på det och medlemmarna bestämmer sig för att 

inte fortsätter att att samordna sina handlingar så kommer inte någon organisation att skapas. 

Genom dessa definitioner så kan vi tydligt se att organisationer är socialt konstruerade 

(ibid:16ff).  

Göran Ahrne (2014) menar att organisationer är ett fenomen större än enskilda individer som 

samlas i grupp, då en organisation kan leva kvar även om gruppens medlemmar byts ut. Vidare 

menar Ahrne att känslan av tillhörighet är det starkaste bandet mellan individ och organisation, 

där tillhörigheten till en organisation skapar förutsättning till livsvillkor och 

handlingsmöjligheter. Att betrakta organisationer genom detta synsätt möjliggör förståelse för 

människors handlingar och dess motiv utifrån vilka organisationer de tillhör, något som Ahrne 

hävdar att alla människor gör då organisering handlar om både företag och 

frivilligorganisationer såväl som familjer och stater (Ahrne, 2014:16f). Eftersom alla individer 

i vad Ahrne kallar ‘det sociala landskapet’ är organiserade, innebär det att samtliga även handlar 

därefter. Med detta menas att individen enbart delvis är människa - där den andra delen är 

organiserad, något som definieras med begreppet att individer är en typ av kentaurer (ibid:14). 

Begreppet innebär att individer i första hand styrs utifrån att de är organiserade, det vill säga av 

yttre krafter som omvandlar deras personliga egenskaper och i viss mån anpassar dessa till de 

kollektiva tillhörigheterna. I sin tur förstås samhällsprocesser i huvudsak genom interaktion 

mellan olika organisationer (ibid:15). Detta innebär att organiserade grupper tillsammans 

genom interaktion kan skapa förändringar i samhället.  
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De enskilda jourerna i denna studie är i huvudsak föreningar, men kan trots att de i sig inte ser 

sig själva som organisationer ändå i teorin förstås som organiserade system. Det blir viktigt för 

oss som undersöker deras arbetsprocesser att skapa en förståelse för deras handlingsmönster 

som ett kollektiv av individer som styrs av yttre visioner kring verksamheten, men samtidigt ta 

hänsyn till dess enskilda egenskaper som människor. För att kunna undersöka jourernas 

integrationsarbetes betydelse behöver vi först förstå hur de arbetar som verksamhet och varför. 

Genom att inkludera organisering och kentaurer kan vi i vidare analys granska de anställdas 

handlingar som medlemmar i en verksamhet och verksamheterna som organiserade samlingar 

av gemensamma visioner.  

 

4.2 Makt och patriarkala strukturer i förhållande till genusteori 

Yvonne Hirdman, professor i genushistoria, menar att begreppet genus hjälper oss att definiera 

den invecklade kunskapen som vi har kring vad som är “manligt” och “kvinnligt”, samt ger oss 

en större förståelse av hur dessa föreställningar skapas (Hirdman, 2004:116). Placerar vi genus 

i just den kontexten kan ordet ses som en vidareutveckling av begreppet könsroll via vad 

Hirdman kallar socialt kön. Vidare förklarar Hirdman begreppet genus som något som är 

föränderligt som ger upphov till att vi skapar föreställningar om “män” och “kvinnor” som kan 

leda till att ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ inte är direkt anknutet till det biologiska könet (ibid:116). 

Genus blir därför av intresse i denna uppsats då vi vill undersöka huruvida skapandet av 

könsroller kan ge upphov till ojämlika maktstrukturer, och i sin tur hur detta påverkar jourernas 

arbete med våldsdrabbade kvinnor. För att få en bättre förståelse för hur makt och kontroll kan 

utövas så fördjupar vi oss i begreppet makt med hjälp av Michel Foucault och ställer det i 

relation till genus och könsroller.  

Vid beskrivningen av begreppet genus går det att urskilja kategoriserade drag som går att 

problematisera med hjälp av genussystemet. Begreppet genussystem kan förstås som en 

dynamisk struktur som bygger på ett nätverk av förväntningar, föreställningar, fenomen samt 

processer (Hirdman, 2004:116). Detta nätverk bildar sen tillsammans mönstereffekter samt 

regelbundenheter. Förenklat menat så är genussystemet en ordningsstruktur av kön och denna 

struktur utgör villkoret för andra sociala ordningar (ibid:116). Hirdman menar att genom 

mönstereffekterna kan vi förstå ordningen av människor i genus som bildar basen för till 

exempel de ekonomiska, politiska samt sociala ordningarna. Begreppet makt diskuterar 

Foucault (2002) som ett fenomen som behöver utövas för att existera och stimuleras genom 

själva utövningen. Makt kan ibland missförstås som en statlig suveränitet, likställd med lagar 
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och behärskningssystem, men Foucault menar att det ska förstås utifrån en mångfald av 

styrningsförhållanden (Foucault, 2002:102f). Dessa förhållanden organiserar inom de områden 

som de lever i, skapar ett växelspel genom kamp och konfrontationer som i sin tur förstärker 

och strukturerar om maktförhållandena i ett system. Detta innebär att makten finns inom varje 

relation, ett fenomen som inte är omslutande kring varje socialt sammanhang - utan något som 

skapas överallt inifrån. Foucault menar således att makt inte går att applicera på individer som 

en specifik egenskap eller typ av utrustning som enbart vissa individer kan dra nytta av, utan 

makt föds ur ojämlika och rörliga relationer som behöver underhållas för att användas 

(ibid:103f). För att följa Foucaults definition av makt och dess samspel med sociala relationer 

innebär det i teorin att vem som helst kan utöva makt över en annan i en relation om den ena 

väljer att spela på relationens ojämlika förhållanden. Detta skulle även kunna förstås utifrån de 

förväntningar som ställs på olika kön i samhället, där de sociala ordningarna baserat på kön kan 

öppna upp möjligheter att utöva makt över en annan där ojämlika förhållanden finns.  

Ur ett genusperspektiv går det att urskilja två grundläggande skillnader och dessa är indelade 

kategorierna män och kvinnor (Liinason & Cuesta, 2016:124).  Idag kan vi säga att kvinnan är 

den kategori som i störst utsträckning blivit påverkad av nyliberalismen. Det går tydligt att se 

en koppling mellan kvinnan som kategori och hur dom utnyttjas i sitt arbete, men också hur 

deras kroppar fysiskt utsätts för våld i offentliga rummet, statligt våld och våld i nära relationer 

(Liinason & Cuesta, 2016:124). Patriarkatet är en ordning som står för manlig dominans mot 

kvinnlig underordning. Denna ordning ger kategorien män en rad olika privilegier i samhället. 

Förtrycket mot kvinnan kan förklaras genom de orsaker som berör samband mellan sociala, 

politiska, ekonomiska och kulturella system som finns (ibid:125).  Det blir för oss självklart att 

inkludera patriarkatet för att skapa förståelse kring de ojämlika förhållandena mellan män och 

kvinnor i samhället och fenomenet våld i nära relationer - där mäns våld mot kvinnor är särskilt 

problematiskt.  

 

4.3 Sociala band, skam och stolthet   

Sociala band, skam och stolthet är något vi vill skapa en förståelse för genom att kombinera 

Bengt Starrins redogörelse för Thomas J. Scheffs teorier kring de nämnda begreppen, med 

Scheffs egna ord. Scheff (1994) ser sociala band som en central komponent som håller 

samhället intakt, men att banden ska innehålla en balans mellan närhet och distans och behärska 

både gruppens samt individens behov. Starrin (2013) tolkar detta fenomen vidare genom att när 

sociala band mellan människor upplevs som otrygga och osäkra, alternativt trygga och säkra, 
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så påverkas vi med känslor av skam och stolthet. Dessa två känslor kan beskrivas som markörer 

för att beskriva sociala band och dess tillstånd. När en relation upplevs som hotad så kan 

individen känna en form av skam, för det ligger i människans natur att vårda sina sociala 

relationer (Starrin, 2013:150). Enligt Scheff är sociala band en vital del av individens och 

samhällets överlevnad, vilket gör begreppet intressant ur ett integrationsperspektiv.  Precis som 

Scheff beskriver det så är det nödvändigt med stabilitet mellan närhet och distans i sociala band, 

och det är strategierna hos jourerna för att återuppbygga denna stabilitet som ligger i vårt 

intresse för uppsatsen.  

Om en individ blir medveten om sina skamkänslor så kan detta komma att ta sig i uttryck i 

ytterligare känslor av skam, denna känsla definierar Scheff som skamspiraler. Han menar att 

personen i fråga känner skam för att hen skäms, vilket bidrar till att skamkänslorna blir ännu 

starkare. Denna spiral för med sig negativa konsekvenser för individen genom att hen kan 

uppleva smärtsamma emotioner (Scheff:1994:18f). Precis som vi tidigare nämner så ligger det 

i vårt intresse att undersöka hur jourerna arbetar tillsammans med de stödsökande kvinnorna 

med att eliminera känslor av skam. Scheff menar att skam är en produkt av en osäkerhet och 

sociala band upplevs otrygga, skulle individen leva i en trygg miljö med stabila sociala band så 

kanske hen hade kunnat undgått känslor av skam. Vidare så beskriver Scheff människan som 

en social varelse och samhället skulle inte vara möjligt om det inte låg i vårt intresse att vårda 

våra sociala band och relationer till andra människor (ibid:150) 

 

4.4 Egenmakt och känsla av kontroll 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnojourer arbetar med att integrera våldsdrabbade 

kvinnor i en ny miljö och vilken betydelse det har i relation till deras arbete med att främja en 

känsla av egenmakt hos de drabbade, därför anser vi att begreppet empowerment blir relevant 

att använda i uppsatsen. Vår vision är att undersöka hur kvinnojourernas arbete förhåller sig till 

kvinnorna och deras socioekonomiska, personliga och miljömässiga angelägenheter. Begreppet 

empowerment har sin grund i ordet power, som på svenska blir svårt att översätta till ett enda 

ord. Power kan stå för både styrka, kraft men också för makt. I denna kontext belyser begreppet 

empowerment individer och grupper som befinner sig i en situation av maktlöshet, dessa ska 

finna en styrka som i sin tur kan bringa dem kraft att ta sig ur den maktlöshet som de upplever 

(Askheim, 2007:18). Genom att stärka känslan av makt, styrka och kraft så ska detta bidra till 

att motarbeta den effekt som påverkar dem negativ som i sin tur leder till större inflytande över 

sitt egna liv. Begreppet står därmed för målsättningen och de medel som behövs för att 



 15 

åstadkomma målet (ibid:18). Empowerment förenas som oftast med kvinnorörelsen och andra 

hjälporganisationer, men används också i relation till grupper som är extra utsatta i samhället 

som till exempel drogmissbrukare, invandrare1 och homosexuella.  

Empowerment-begreppet blev relevant för uppsatsen då vi vill ha en positiv syn på 

empowerment, genom att undersöka hur jourerna jobbar med att ge de våldsdrabbade styrka 

och kraft att ta sig ur maktlösheten. Vidare hur de arbetar med att ge de stödsökande kontroll 

och makt över sina egna liv igen. Begreppet står för en för en positiv människosyn, där 

människan är ute efter vad som är bäst för en själv och hur hon skapar nyttiga relationer 

(ibid:19). Som boken Empowerment - I teorin och praktiken beskriver så är vår vision att genom 

intervjuer med anställda på jourer inom Unizon, studera hur de arbetar med att stärka människor 

och ge dem motivation att förändra den situation som de befinner sig i (Askheim, 2007:20). För 

att uppnå detta tillstånd så kan det vara nödvändigt att genomföra aktiviteter och processer som 

kan verka stärkande för individens självkontroll. Stärks en persons självkontroll så kommer 

detta samtidigt bidra till en positivare självbild och bättre självförtroende (ibid:20).  

 

5. Metod 
I följande avsnitt sker en redogörelse för det tillvägagångssätt som vi haft för att genomföra vår 

studie. Det huvudsakliga syftet för studien har varit att undersöka svenska kvinnojourers egen 

upplevelse av hur de arbetar med integration och empowerment med stödsökande 

våldsdrabbade kvinnor. Metoden för att genomföra denna studie har således utgångspunkt i att 

uppnå samma syfte. 

 

5.1 Hermeneutisk metodansats 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att skapa en förståelse för fenomenet som 

undersöks. Med en hermeneutisk metodansats skapas kunskap utifrån förståelse, som i sin tur 

hjälper andra att också förstå fenomenet. Det är särskilt viktigt i denna process att skapa 

förståelse samtidigt sätta meningen i förhållande till helheten, och omvänt, för att skapa en 

legitim argumentation. Denna process kallas för den hermeneutiska cirkeln (Aspers, 2013:40f). 

Vi som genomför studien tar därför hänsyn till studiens kontext i utformningen av 

tillvägagångssätt och tolkning av insamlad empiri, då det insamlade materialet är beroende av 

                                                
1 En person som flyttar från ett land till Sverige, med visionen om att stanna längre än 12 månader 
(NE, 190520). 
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det sammanhang som studien representerar och således syftar till att förstås inom samma 

område. Utifrån den hermeneutiska cirkels principer kan fenomenets delar endast förstås i 

relation till hela helheten, samtidigt som helheten av fenomenet endast kan förstås utifrån dess 

olika delar (Alvesson & Sköldberg, 2017:134f).  

 

5.2 Förförståelse 

För att det skulle bli möjligt att uppnå en förståelse kring ett fenomen så har det varit nödvändigt 

med en förförståelse. Begreppet förförståelse syftar till att vi ska skapa en förståelse för själva 

förståelsen. Vi tar oss an situationer där vi har föreställningar eller förväntningar om hur vi tror 

något kommer vara eller se ut (Birkler, 2008:101f). Denna process sker både medvetet och 

omedvetet och genom detta så formar vi hypotser kring fenomen, som sedan kan visa sig 

stämma med våra föreställningar eller inte (ibid:101f). Och det är just genom denna process av 

förförståelse som formar vår förståelse. Ett fenomen kan beskrivas på flera olika sätt, men det 

är det som är poängen med hermeneutiken. Att vi konstant tolkar omgivningen som vi är en del 

av, detta är nödvändigt för att vi människor ska fungera (ibid:102). I vårt fall så hade vi en 

förförståelse kring vad Unizon som organisation står för samt att de jourer vi valde att vända 

oss till ingår i Unizon. Vidare så fanns det en förförståelse av kvinnojourers arbete på jourerna. 

Vi genomförde även en förstudie som bekräftar problematiken angående mäns våld mot 

kvinnor (se bilaga I). Förstudien bygger på en dokumentär där vi får följa Stockholmspolisen i 

sitt arbete kring våldet samt en fördjupning av Unizons manifest och värdegrund. Genom 

förstudien så skapade vi oss en förförståelse kring av Unizons manifest verkligen innehåller 

samt genom att tittat på dokumentären skapa oss en bild av problematiken.     

 

5.3 En kvalitativ intervjustudie 

I kvalitativ forskning går kunskap hand i hand med förståelse. Med detta menas att genom 

förståelse av ett fenomen, så går det oftast också att förklara det (Skärvad & Lundahl, 2016:94). 

Med en kvalitativ forskningsstrategi är det möjligt att skapa en tolkning och förståelse för 

sociala fenomen och genom analys undersöka vad som driver individer till att handla, ta beslut 

och bete sig på ett visst sätt i olika sociala sammanhang. Den kvalitativa forskningen är således 

i huvudsak en beskrivande forskning, som på olika sätt beskriver händelseförlopp och processer 

i syfte att skapa utrymme för tolkning av fenomenet (ibid:118). Vi tog hjälp av teoretiska 

referensramar för att identifiera karaktärsdrag i fenomenet och jämföra dessa med vår empiriska 
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data. Data har samlats in genom intervjuer, som är en av de vanligaste insamlingsmetoderna 

inom kvalitativ forskning (ibid:120f). En intervju av kvalitativ karaktär inkluderar 

respondenten som aktiv aktör i studien, där dennes perspektiv av fenomenet står i fokus 

(ibid:120). Att använda intervjuer som insamlingsmetod för empiriska data har ställt krav på 

oss som genomförare och författare av uppsatsen. Intervjun som insamlingsmetod kan kritiseras 

för att vara subjektiv i den mening att intervjuarens kunskaper är central i relationen till studiens 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009:99f). För att skapa en legitimitet för studien har vi som 

intervjuare därför behövt ha en god kunskap inom ämnet vi studerat, varit strukturerade inför 

uppdraget och låtit intervjun präglas av tydlighet och respekt. Genom att detta följts har 

intervjuerna genererat rik kunskap som utgjort en stabil grund till den följande analysen 

(ibid:132f). Eftersom den här uppsatsen grundas i en frågeställning som avser att skapa en 

förståelse för betydelsen av hur ett fenomen upplevs och hur processer genomförs, anser vi den 

kvalitativa forskningsintervjun vara den lämpligaste insamlingsmetoden. Vidare i avsnittet 

beskrivs genomförandet av dessa intervjuer, samt hur intervjuguiden framställts för att besvara 

vår forskningsfråga.  

 

5.3.1 Urval 

Studien som vi genomfört har en frågeställning som handlar om kvinnojourers arbete med 

våldsdrabbade kvinnor, av denna anledning utgår uppsatsen från kvinnojourers perspektiv. 

Eftersom vi tagit detta perspektiv är det enbart anställda på kvinnojourer vi syftat till att 

intervjua, vilket resulterade i jourer för våldsdrabbade personer inom organisationen Unizon. 

Med perspektivet som utgår från anställda inom området har det inte heller varit möjligt för oss 

att skapa en uppfattning kring hur de våldsdrabbade personerna, i huvudsak kvinnor, upplever 

fenomenet.   

De deltagande respondenterna i de genomförda intervjuerna är framtagna genom ett strategiskt 

urval, som innebär att de är utvalda på grund av sin betydelse för studien. Urvalsmetoden kallas 

även målstyrt urvaleftersom deltagarna är valda utifrån specifika egenskaper och relevans 

(Bryman, 2011:392) I denna studie är de valda utifrån att de är anställda på en jour inom 

organisationen Unizon och identifierar sig själva som kvinnor. Detta urval är således ett icke-

sannolikhetsurval, vilket i regel inte är generaliserbart för populationen (ibid). Detta kan ur 

vetenskaplig synpunkt ses som en nackdel, men med studiens tidsramar och brist på resurser 

var detta det bästa alternativet i relation till vår forskningsfråga. Vi kontaktade olika jourer i 

Sverige som tillhör organisationen Unizon, i sin tur har de anställda inom dessa jourer som 
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velat och haft möjlighet att delta i studien blivit intervjuade. Studien är av kvalitativ karaktär 

och därför har det varit viktigt för oss att kunna göra ingående tolkningar av materialet, således 

har antalet respondenter begränsats till ett fåtal (Kvale & Brinkmann, 2014:156f). Sammanlagt 

genomfördes åtta intervjuer med lika många respondenter. 

 

5.3.2 Utformning av intervjuguide 

Inspirationen till intervjufrågorna fann vi de vetenskapliga artiklar som vi presenterar i kapitlet 

tidigare forskning. Artiklarna berör ämnen som till exempel hur organisationer strukturerar sitt 

arbete för att hjälpa de våldsdrabbade kvinnorna, vilket stöd socialtjänsten kan bidra med, hur 

olika faktorer kan vara betydande för vistelselängden på ett skyddat boende samt 

integrationsprocessen. En annan inspirationskälla till utformning av intervjuguide har vart vår 

förstudie, som har sin utgångspunkt i en dokumentär angående våld i nära relationer samt en 

fördjupad granskning av Unizons värdegrund samt policys.   

Vid denna studie så användes en semistrukturerad intervjuguide för att samla in empiriska data, 

denna metod anses vara lämplig vid en kvalitativ undersökning. Vi som intervjuare hade på 

förhand bestämt vilka frågor vi ville ställa, men ingen ordningsföljd (Skärvad & Lundahl, 

2016:132). Vid semistrukturerade intervjuer så hade vi möjlighet att ställa följdfrågor, för att 

ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar. Vi kunde då ställa frågor som Kan du 

förtydliga det? Berätta mer om det, Vill du utveckla det? Och så vidare (ibid:132).  

Denna typ av intervjuer gav oss större möjlighet att välja ordningsföljden på 

frågeformuleringen (ibid:132). Genom intervjuerna så var vår ambition att komma åt 

intervjupersonernas attityder, situationer, värderingar samt föreställningar som de hade om 

deras arbete på jouren, därför genomfördes intervjun med fria svarsalternativ (ibid:133). Vi 

valde även att använda oss av brett formulerade frågor som gav respondenterna möjlighet att 

berätta om vad de ansåg vara viktigt att ta upp samt att det gav dem möjlighet att prata om 

betydande ämnen (ibid:138). Detta gjorde att intervjuns karaktär blev avsevärt mer anpassad 

till situationen men samtidigt mer flexibel som gav intervjupersonerna större möjlighet att 

utveckla sina svar (ibid:132f).   

Intervjuguiden var uppbyggd på följande sätt, att vi valde att börja intervjun med sex stycken 

bakgrundsfrågor där respondenterna fick möjlighet att exempelvis berätta om varför de valde 

att jobba med våldsdrabbade kvinnor samt hur länge de har gjort det (Skärvad & Lundahl, 
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2016:137). Sedan gick vi vidare med inledande frågor, där intervjupersonerna fick beskriva 

olika situationer samt erfarenheter som de upplevt inom sitt arbete på jourerna (Kvale & 

Brinkmann, 2009:150f). Efter varje fråga så gav vi respons genom antingen en nick, ett ‘mm’ 

eller tystnad för att bjuda in till en fortsatt beskrivning. Att använda sig av tystnad i intervjuerna 

gjorde också att respondenterna inte upplever att de blev korsförhörda samt att de gavs 

möjlighet att själva bryta tystnaden genom att dela med sig av mer betydelsefull information 

(ibid:151f). I en del intervjuer använde vi oss också av tolkande frågor, vi kompletterade då 

frågan med: Bara för att förtydliga, menar du då? (ibid:152). Vid varje intervju så valde vi att 

avsluta med frågan, Hur ser du på framtiden gällande våld i nära relationer?, för att låta dem 

sammanfatta personliga tankar och erfarenheter kring hur de ser en eventuell utveckling. Se 

hela intervjuguiden i Bilaga III. 

 

5.3.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna med respondenterna genomfördes på olika orter runt om i Sverige. Vi besökte varje 

respondent för att intervjua dem i sin hemmiljö, på så vis kunde vi anpassa oss efter våra 

respondenters önskemål angående dag och tid. Att bli intervjuad i en miljö som känns trygg 

kan öka chanserna till att känna sig bekväm med att tala fritt, öppna upp sig samt ge utförliga 

svar under intervjun. Som hjälp för senare bearbetning så spelades samtliga intervjuer in, detta 

skapade förutsättningar för en fortsatt analys av materialet efter transkribering (Kvale & 

Brinkmann, 2009:43). Transkribering syftar till att skriva intervjuprotokoll, vilket kan ske på 

olika nivåer. Antingen görs en ytlig sammanfattning av materialet, på en mellannivå där varje 

ord skrivs ner, eller slutligen på en grundlig nivå där även hummanden och pauser noteras 

(Skärvad & Lundahl, 2016:142). Transkriberingen gjordes på en grundlig nivå där varje ord 

från den inspelade intervjun skrevs ner, inklusive hummanden och samtalets pauser, för att få 

en så rättvis bedömning av resultatet som möjligt. Transkriberingen var till stor hjälp när 

resultatet skulle sammanställas eftersom varje intervju i genomsnitt varade i en timme, vilket 

gjorde materialet omfattande.  

Vid genomförandet av de åtta intervjuerna medverkade båda två, detta för att båda få möjlighet 

att ta del av samtliga intryck från respondenterna. För att ur utbildningssyfte få möjlighet att 

träna på våra färdigheter som intervjuare har vi haft ett huvudsakligt ansvar för att leda fyra 

intervjuer vardera. I vidare läsning kommer en motivering och förklaring av tillvägagångssättet 

kring analys av det transkriberade materialet att presenteras. 
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5.4 Analys med hermeneutisk meningstolkning 

Med en utgångspunkt i hermeneutisk tradition har vi analyserat det empiriska materialet i en 

hermeneutisk meningstolkning. Även denna utgår från den hermeneutiska cirkeln där delarna 

av materialet tolkas i relation till helheten och omvänt. Med denna analysmetod är det viktigt 

att texten från intervjuerna förstås utifrån sitt eget tema och referensram (Kvale & Brinkmann, 

2014:252f). I vår meningstolkning har vi därför varit tydliga med att analysera materialet utifrån 

det sammanhang som studerats. Eftersom analysen är beroende av oss som uppsatsförfattare 

har vi haft avsikt även föra fram varför och hur vi gjort våra tolkningar i vår text. För att inte 

heller fastna i enbart ett perspektiv har vi ställt resultatet i relation till även andra perspektiv, 

detta syftar till att pröva olika tolkningar av textens mening (ibid:254f). Intresset låg i 

respondenternas svar och inte hur de uttryckte sina känslor, därför har vi endast utgått från 

texten i de transkriberade intervjuerna (ibid:218). För att underlätta bearbetningen av materialet 

så kodade vi texten genom olika teman och begrepp, som i sin tur fick varsin färg när det kom 

på tal i vår transkriberade data. 

 

5.5 Trovärdighet och generaliserbarhet  

Vid en studie med kvalitativ karaktär så kan kvaliteten bedömas utifrån tre olika aspekter som 

är relevans, tillförlitlighet samt resultat (Skärvad & Lundahl, 2016:126). För att säkra 

relevansen av en studie så krävs det att den frågeställning som vi har kan användas på ett 

teoretiskt eller praktiskt sätt (i Skärvad & Lundahl, 2016:126). För att säkerställa att vår 

frågeställning gått att besvara har vi brutit ner frågeställningen i olika teman som representerar 

de delar som har behövt besvaras. Intervjuguiden delades i sin tur in i teman som tillsammans 

handlar om integration, genus, makt, empowerment samt praktiskt och emotionellt stöd för en 

stödsökande. Vi skapade en helhetsförståelse för jourernas arbete genom att se till dess olika 

delar.  

Studien är avgränsad till jourer inom Unizon, endast personal med fast tjänst samt att de 

anställda ska vara kvinnor. Det empiriska material som har samlats in genom intervjuer 

representerar studiens resultat och dess tillförlitlighet står för om metoden som använts i studien 

är tillförlitlig och om studiens resultat går att lita på (Skärvad & Lundahl, 2016:126). Då vår 

kvalitativa undersökning bygger på ett samhällsproblem som är situationsbundet och 

föränderligt vilket gör generaliserbarheten begränsad (Skärvad & Lundahl, 2016:126). Att 

undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval som inte har varit slumpmässigt gör också 
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resultatet begränsat att statistiskt generalisera då det inte ses som ett tillförlitligt urval 

(ibid:126).  

 

5.6 De etiska riktlinjerna 

Vid en kvalitativ intervjuundersökning talas det om fyra områden som bör respekteras och 

följas av oss som uppsatsförfattare och dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll (Brinkman & Kvale, 2014:105). Dessa fyra områden kan ses 

som etiska riktlinjer som bör följas vid en studie. 

Ett informerat samtycke menar till att de anställda på jourerna blivit informerade om syftet med 

studien, hur genomförandet av studien ser ut samt vilka risker och fördelar som kan uppstå vid 

ett deltagande. Denna riktlinje innebär också att deltagaren frivilligt deltar i studien och kan när 

som helst avbryta sin medverkan (Brinkman & Kvale, 2014:107). På grund av verksamhetens 

karaktär så har respondenterna fått bli anonyma genom hela studien. Konfidentialitet syftar till 

de överenskommelser som görs mellan oss och våra respondenter angående den empiriska 

information som samlas in vid genomförandet av studien. Det kan beröra privat information 

som identifierar respondenterna eller annan information som går att koppla till deltagarna. Om 

denna typ av information ska publiceras så krävs det ett godkännande från respondenten då 

informationen kan beröra personens privatliv (ibid:109). Vid redovisningen av den insamlade 

empirin presenteras deltagarna med fiktiva namn för att bevara respondenternas anonymitet. 

Annan information som går att koppla till våra respondenter såsom arbetsplats/arbetsort, 

kommer inte att presenteras i uppsatsen. Eftersom Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och 

skyddsjourer använder vi samlingsnamnet “jour” vid presentationen av vår empiri, detta hjälper 

oss att fullfölja att identiteten av de besökta verksamheterna eller orterna inte ska röjas.  

Den tredje riktlinjen beskriver hur vi har bedömt de konsekvenser som kan uppstå efter ett 

deltagande, men också vilka positiva effekter respondentens deltagande gav studien. Vidare så 

har vi som forskare haft en skyldighet att reflektera över möjliga konsekvenser som kan påverka 

den större gruppen, som de deltagande i sin tur representerar (Brinkman & Kvale, 2014110). 

Den fjärde riktlinjen beskriver forskarens roll, där vi som intervjuare och uppsatsförfattare och 

vår integritet har varit central för studiens vetenskapliga kvalitet men samtidigt hållbarheten av 

de etiska regler som beslutats genom studiens process (ibid:111). Ett personligt engagemang 

och intresse för processen har i sin tur ökat sannolikheten att genomföra en trovärdig studie.  
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6. Resultatpresentation 
I kommande avsnitt kommer resultatet att presenteras från den empiri som har samlats in genom 

kvalitativa intervjuer med anställda på jourer inom Unizon. I den inledande läsningen så har vi 

valt att kort presentera våra respondenter, utan att på något vis röja deras identitet då det är 

nödvändigt att bibehålla konfidentialitet i förhållande till känslig information.  Avsnittet är 

indelat i fyra teman, nämligen Maktstrukturers påverkan på jourernas arbete, Jourernas 

integrationsarbete för en säker förflyttning till en ny miljö, Jourernas arbete med främjande av 

egenmakt samt Samhällets förebyggande arbete och ansvar. Vi inleder med att presentera 

respondenterna. 

 
6.1 Respondenterna 

Våra åtta respondenter är verksamma i olika kommuner, sammanlagt har vi genomfört 

intervjuer på fem orter.  Respondenternas befattningar har varierat på de olika jourerna, de har 

titlar som verksamhetschef, kontaktperson, boendesamordnare eller administratör. Det 

respondenterna har gemensamt är att de brinner för sitt yrke. Varför de har valt att jobba på en 

jour för stödsökande handlar bland annat om att de tycker jämställdhetsfrågor är viktiga, trivs 

med att jobba med människor, det finns ett feministiskt driv samt att de anser att det är viktiga 

frågor. Vi har valt att ge respondenterna fiktiva namn i presentationen av resultatet. Våra första 

respondenter som vi har valt att kalla för Hanna och Helena arbetar tillsammans på en jour, vår 

tredje kommer vi att kalla för Victoria som själv representerade sin jour, de fjärde och femte 

jobbar tillsammans på en jour som vi kommer kalla för Maria och Mona. Vidare så har vi Anja 

och Karin som arbetar sida vid sida på en annan jour och avslutningsvis så har vi Eva som 

ensam representant från sin verksamhet.  

Samtliga beskriver sitt arbete som varierat och särskilt behovsanpassat. Inget ärende är det 

andra likt och arbetsuppgifterna handlar om allt ifrån att ta emot ett telefonsamtal och aldrig 

höra från personen igen, till att stötta någon genom flykt eller en hel rättegångsprocess. Ett par 

respondenter beskrev att de gick på utbildningar kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade om 

vilka faktorer som kan påverka våldet samt att Unizons värdegrund har en stor betydelse för 

deras arbete inom jourerna. Fortsättningsvis avser detta kapitel till att belysa deras arbete i detalj 

med visionen om att skapa en ökad förståelse för vad jourer för våldsdrabbade personer inom 

Unizon har för betydelse och uppgift i samhället.  
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6.2 Maktstrukturers påverkan på jourernas arbete 

Det finns föreställningar om att det är en viss grupp kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer, men samtliga respondenter menar att vem som helst kan drabbas. Det är en myt att 

det finns en marginaliserad grupp som utsätts. Respondenten Maria förklarar att våldet inte tar 

hänsyn till varken klass eller status, det finns överallt. Maria berättar; “Alltså våldet finns i alla 

klasser, det händer att det är, alltså egna företagare som har det väldigt bra ställt och det är 

också dom som är sjukskrivna […]”. Verksamhetschefen Maria beskrev att hennes jour bidrar 

med stöd och hjälp helt oberoende av kategorier. Detta är tyvärr något som kan påverka hur en 

kvinnas historia tas emot, beroende på vilken “status” hon har i samhället. Är det en 

priviligierad kvinna som har många förmåner, hon har det gott ställt och att hennes partner 

kanske är känd bland folk i staden, då upplevs inte denna kvinnans historia lika trovärdig om 

hon skulle påstå att hon utsätts för våld. Folk runt omkring henne skulle med största sannolikhet 

ha svårare att tro henne, till skillnad från en kvinna som lever med en man som knappt pratar 

svenska, har utländsk bakgrund eller kanske är missbrukare eller alkoholist. Så även här spelar 

våra föreställningar in kring vem som utövar våld och inte.  

Då majoriteten av respondenterna har många år av erfarenhet inom yrket förklarar de att det går 

att urskilja ett samband mellan förövarna, eller gemensamma nämnare för deras beteenden.  

Victoria menar att många gånger så handlar det om maktutövande från förövarens sida, att 

kunna styra över en annan människa, hon säger såhär; “[..] ja det handlar om makt och kontroll. 

Det är ju det som förövarna går igång på. Att ha makt över en annan människa [..]” Vidare 

förklarar Victoria att det är viktigt att intala kvinnorna som söker stöd att de är starka kvinnor, 

starka som vill ta steget ut ur relationen och en vardag fri från våld. Hon menar att det är de 

starka kvinnorna som utsätts. Victoria berättar: 

För det är inte svaga tjejer som hamnar i de här förhållandena. De är jättestarka tjejer, för 

som förövare så är det ju faktiskt ingen sport att knäcka någon som redan är knäckt. Han 

känner sig verkligen stor och stark när man har knäckt den där starka tjejen och fått 

kontroll över henne 

- Victoria, administratör 

Det som Victoria berättar, konstaterar även respondent Helena, att förövaren går igång på makt 

och kontroll och har ett stort behov av att styra kvinnan. Vidare så berättade samtliga jourer hur 

de jobbar mycket med att få kvinnan att inse att det inte är hennes fel att hon blir slagen, att det 

inte är okej att få en örfil bara för att hon lagade fel mat den kvällen. Respondenterna menar att 

många kvinnor lägger ansvaret på sig själva, och bär på stora skuld- och skamkänslor. Tyvärr 
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så går det oftast flera år innan kvinnorna kommer till insikt med vad de behöver förändra i sina 

liv och väljer att vända sig till jourerna för att få stöd och hjälp att lämna den destruktiva 

relationen. Detta har i sin tur lett till att relationen och mannens beteende har blivit normaliserat 

och kvinnan tror att det är det enda rätta, att det är såhär en relation ska fungera. Kollegorna 

Helena och Hanna berättar att de arbetar mycket med normaliseringsprocessen, för att 

därigenom lyfta kvinnorna igen. Helena berättar:  

 Och vi måste få henne att förstå det här. Att det är beteendet som han har. Som 

 har blivit normaliserat. Vi pratar mycket om normaliseringsprocessen. Det är 

 alltså en nedbrytningsprocess av henne 

- Helena, verksamhetschef  

Helena menar att denna nedbrytningsprocess har normaliserat våldet för majoriteten av 

kvinnorna som kommer till jourerna.  Respondenterna på samtliga jourer menar att oftast så 

krävs det mer än ett besök för att kvinnan ska inse vad hon faktiskt går igenom och för att förstå 

allvaret i situationen. 

Samtliga respondenter menar att bara för att den våldsdrabbade kvinnan har lämnat den 

destruktiva relationen så blir inte vardagen frid och fröjd. Den våldsamma partnern fortsätter 

mest troligt att trakassera och begränsa kvinnan trots uppbrottet. Eva beskriver att om hennes 

jour ska ha möjligheten att ta emot en placering från socialtjänsten, så krävs det en rad 

försiktighetsåtgärder innan placeringen kan gå igenom. Eva säger att det är ett flertal frågor 

som de ställer till socialtjänsten innan de kan ta emot och hjälpa kvinnan. Eva berättar; “Har 

hon… antingen om mannen finns i [stadens namn] eller att han har ett nätverk i [stadens namn] 

som kan vara farligt för henne, så ska hon ju inte bo hos oss”. Eva menar att under inga 

omständigheter ska förövaren ges möjlighet att hitta kvinnan eller röja hennes skyddade 

placering. Därför är det extra viktigt att se till att mannen inte har något kontaktnät 

överhuvudtaget i staden som kvinnan blir placerad i. Det är också viktigt att informera kvinnan 

om nödvändiga åtgärder som måste vidtas innan hon lämnar samt vad som är bra att ta med sig 

från hemmet till skyddsboendet. Kollegorna Maria och Mona använder sig av en metod där de 

skickar ut listor till socialtjänsten, som kvinnorna ska ta del av, där det står vad som är 

nödvändigt att tänka på.  

Förövarna som respondenterna blivit bekanta med genom sitt yrke är nästan uteslutet män, män 

som de beskriver har ett behov av kontroll. Det är enligt respondenterna den enda gemensamma 

nämnaren för de drabbade som kommer och söker stöd – att förövaren är en man. Även om 



 25 

majoriteten av de kvinnor som bor i deras skyddade boenden är invandrarkvinnor så menar 

Helena att det inte beror på att invandrarmän slår mer, det handlar om att invandrarkvinnor 

saknar samma kontaktnät som de kvinnor som bott i Sverige under en längre tid. Har den utsatta 

dessutom svårt med det svenska språket och hålls isolerad i hemmet eller förbjuds att vistas på 

vissa platser eller inom vissa sammanhang, får förövaren ett maktövertag. Det är inte ovanligt 

att kvinnan stannar kvar i relationen på grund av rädsla för att exempelvis förlora sina barn eller 

rädsla för att bli hemlös. Förövaren har nämligen ett övertag i form av kunskap, genom att 

undanhålla viktig kunskap kring det svenska samhällets välfärdssystem och rättsliga rättigheter 

kring vårdnad av barn kan förövaren ha kontroll över kvinnan och således få henne att stanna. 

Har förövaren inte kontroll genom kunskap, kan kvinnan tvingas stanna på grund av andra 

praktiska skäl. Oftast sitter förövaren på bostadskontraktet och skrämmer kvinnan med 

hemlöshet för att hon inte ska fly.  

 

6.3 Jourernas integrationsarbete för en säker förflyttning till en ny miljö 

En jour kan bidra med många stödinsatser, och hjälpa den våldsdrabbade att integreras i en ny 

miljö och förverkliga möjligheter att leva ett nytt liv fritt från våld. Respondenten Karin berättar 

att på deras jour arbetar de med olika aktiviteter, caféer och hjälper de stödsökande att skapa 

nätverk. Karins kollega Anja beskriver att ett skyddat boende och en trygg miljö är a och o för 

en våldsutsatt att säkert kunna lämna våldet. Anja förklarar det såhär; “Du kan inte gå vidare 

om du inte känner dig trygg, du måste få landa…någonstans” Anja och de återstående 

respondenterna är eniga om att ett skyddat boende skapar möjligheter till en säker integration, 

men vistelsetiden på boendet är i alla verksamheter längre än vad de bedömt skulle behövas. 

Boendemarknaden i alla orter upplevs som tuff som leder till konsekvenser för både de 

stödsökande och jourerna. Victoria berättar att de har haft kvinnor boende i sina boenden i över 

1,5 år, detta stämmer överens med de andra jourernas upplevelser också, Eva berättar: 

 […] det som överskuggar det mesta är ju hindret med att kvinnorna har så svårt 

 att hitta nya permanenta boenden, och där tycker vi ju att det skulle kunna finnas 

 större möjligheter för samhället att hjälpa till. För vi har kommunala bostadsbolag, men 

 det är inte givet att man får lägenhet där […] 

- Eva, kontaktperson 

Eva upplever detta som en faktor som kan fördröja kvinnans möjlighet till en egen bostad. Tre 

av de fem jourerna har kollektiva boenden i sin verksamhet, antingen kombinerat med enskilda 
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lägenheter eller enbart kollektivt. Jourerna upplevde kollektiva boenden på olika sätt. En jour 

lade ner sitt kollektiva boende och valde att satsa enbart på enskilda lägenheter eftersom de 

ansåg att det var bättre ur en integrationssynpunkt, Maria berättar: 

 Men jag tror att bor man kollektivt så blir det ännu viktigare att flytta ut så fort 

 allting är på plats, för att möta andra människor som är våldsutsatta det har sina 

 fördelar men barn och vuxna kan bli sekundärt traumatiserade av att höra andra 

 berättelser […] 

- Maria, verksamhetschef 

Maria menar att även om det ibland kan vara bra att höra att man inte är ensam i sitt trauma, så 

kan det orsaka negativa konsekvenser för kvinnornas möjligheter att gå vidare från sina 

våldsamma upplevelser. Hanna och Helena som jobbar tillsammans på en annan jour ser istället 

sitt kollektiva boende som en tillgång för kvinnorna, en miljö som öppnar upp till gemenskap 

och glädje. Hanna beskriver det såhär: 

 Kvinnorna hittar varandra och får så mycket stöd i varandra, man hjälps åt med 

 barnen och pratar med varandra och blir kompisar. Har de kommit från andra 

 kommuner så känner de ingen här, de kan gå ut och handla tillsammans, de bryter 

 den isoleringen. Det är super.  

- Hanna, kontaktperson  

Samtidigt som de är positiva till sin egen boendeverksamhet så ser Hanna och Helena riskerna 

med att låta kvinnorna bo tillsammans. De menar att det alltid finns en risk för att de boende 

inte trivs ihop eller att de inte får ro, men att de sociala vinsterna också kunde bli stora. Helena, 

som är verksamhetschef i jouren, beklagade sig också över bostadsmarknaden i kommunen. 

Hon berättar att i stort sett samtliga kvinnor i deras skyddande boende kommer från andra 

kommuner än deras egen, vilket försvårar processen att hitta en egen bostad. Ofta lever de 

drabbade kvinnorna på försörjningsstöd, vilket en hyresvärd har svårt att acceptera som 

inkomstkälla och eftersom kvinnan är skriven i en annan kommun får hon inte hjälp av 

socialtjänsten att få en lägenhet2. Helena hävdar då uppgivet att kommunerna måste börja 

samarbeta över gränserna för att kvinnorna inte ska fastna i de skyddade boendet för länge. 

Anja och Karin beskriver sin boendesituation som svår utifrån bostadsmarknaden, men de löser 

                                                
2 En stödinsats där kommunala socialtjänster står för ett förstahandskontrakt på en bostad, och den 
enskilda individen är andrahandshyresgäst. Erhålls vanligtvis till bland annat hemlösa, brottsoffer, 
flyktingar och personer som har ett spelmissbruk (Socialstyrelsen D, 190523). 
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problemet med integrationen genom att låta kvinnorna hyra lägenheter av verksamheten tills 

kontraktet går över till kvinnan efter ungefär ett år som andrahandshyresgäst, den lägenheten 

får de efter ungefär ett år på jouren. Eftersom det skyddade boendet och möjligheten att flytta 

från förövaren har en enorm betydelse för våldsdrabbade människor så är de skyddade 

boendena en viktig del i jourernas verksamhet, Victoria menar att boendet är en fristad från 

våld. Att flytta på kvinnan blir således en av de första åtgärderna i ett ärende och ofta sätts de 

även i bostadskö i ett tidigt skede. I förening med skyddsåtgärderna hjälper jourerna till med 

att skydda kvinnans bankkonton genom att starta nya och avsluta de gamla, skicka in skyddade 

personuppgifter och om kvinnan är gift och/eller har barn så ansöker de om skilsmässa och 

ensam vårdnad av barnen. Det behövs även en plan för kvinnans försörjning och jourerna 

hjälper då till med att ansöka om eventuella försörjningsstöd eller bidrag, sjukskriver kvinnan 

eller förlänger en eventuellt redan existerande sjukskrivning. För att kvinnan ska kunna leva 

ifred från sin förövare krävs även åtgärder för att hennes mobiltelefon inte ska kunna spåras, 

vissa jourer erbjuder till och med en kontant mobiltelefon.  

Många av kvinnorna som söker sig till jourerna saknar ett stabilt socialt nätverk. Det psykiska 

och ekonomiska våldet kan ha tvingat kvinnorna till isolering och resulterat i en distans till både 

vänner och familj, en konsekvens som leder till en enorm ensamhet. Samtliga respondenter, 

oavsett jour, berättade även att alla eller majoriteten av de som bodde i deras skyddsboenden 

kom från andra kommuner. Alla placeringar i jourernas skyddade boenden beslutas genom 

socialtjänsten som placerar kvinnorna i de kommuner som anses vara trygga utifrån den hotbild 

som kartlagts runt kvinnan. Oftast visar då riskbedömningen, som görs genom bedömnings-

metoderna FREDA3, PATRIARK4, SARA5 och SAM6, att hon behöver lämna sin 

hemkommun. Anja beskriver denna flytt som att kvinnorna blir både ensamma och isolerade, 

därför anser hon precis som övriga respondenter att jouren har en stor roll i att skapa sociala 

                                                
3 Standardiserade bedömningsmetoder som syftar till att användas inom socialtjänsten och andra 
verksamheter som bedriver arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.  Metoderna 
utgörs av kortfrågor, beskrivning samt farlighetsbedömning som tillsammans skapar en 
helhetsuppfattning av situationen (Socialstyrelsen A, 190520). 
4 Riskbedömning i form av en checklista som syftar till att bedöma och hantera risker för 
hedersrelaterat våld (Socialstyrelsen B, 190520). 
5 Spousal Assault Risk Assesment guide (SARA) Ett riskbedömningsverktyg som syftar till att 
bedöma risken för upprepat partnervåld. inkluderar varje form av fysisk skada, försök till eller hot om 
sådan skada där offret har eller har haft en intim, sexuell relation till förövaren (Socialstyrelsen C, 
190520). 
6 Stalking Assessment and Management (SAM), ett kompletterande instrument till SARA, som särskilt 
syftar till att bedöma eventuella hot vid upprepade förföljelser och trakasserier (stalking) (Samverkan 
mot våld, 190520). 
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miljöer för kvinnorna så att de får möjlighet att bryta isoleringen. Mona berättar om deras arbete 

där de från att ha tvingats hålla isär kvinnorna av säkerhetsskäl nu öppnat upp verksamheter 

som ska fungera som mötesplatser, hon säger såhär: 

 [...] man kan bränna alla broar runt omkring genom att man har pratat om hur 

 illa man har haft det och det är inga som orkar med dem, psykiskt mår de dåligt 

 [...] så nu ska de få en pysselgrupp och få möta varandra, inte för terapi utan 

 bara få mötas och pyssla och allt vad vi ska göra. Så vi försöker på alla håll och 

 kanter för att få dem liksom att mötas [...] 

- Mona, boendesamordnare 

På Monas jour samt de andra jourerna, så är detta ett av de flera sätt som de arbetar med för att 

förbättra kvinnornas sociala tillvaro. Med relativt små medel såsom pysselgrupper och caféer 

skapas miljöer för kvinnorna att nätverka och knyta an till andra människor. I Victorias 

verksamhet tar de stor hjälp av sina ideellt arbetande för att få ut kvinnorna ur sin isolering, hon 

berättar: 

 [...] om det går kanske få kontakt med våra ideella, så man kanske kan gå ut och 

 fika… ta en promenad… bara vara helt enkelt. [...] Att man har någon som man 

 inte behöver prata problem med. Utan man kan gå ut… äta en glass nu när det 

 blir vår! 

- Victoria, administratör 

På Victorias jour har de en lista med alla sina ideella och deras specialintressen, på detta sätt 

kan Victoria och hennes kollegor para ihop de ideella och kvinnorna så att de kan trivas 

tillsammans och göra en aktivitet de båda uppskattar.  

Eftersom många av de kvinnorna som söker sig till jourerna på grund av våld har barn, så satsar 

jourerna på att säkerställa att vistelsen blir bra även för barnen. På grund av att jourerna är olika 

stora och således har olika mycket resurser så ser barnverksamheterna olika ut, men samtliga 

har en policy om att se till barnets bästa. Jourerna är själva inga myndigheter och tar således 

aldrig några egna beslut kring placeringar eller bedömningar av beslut, men de har en 

anmälningsplikt gällande barnens säkerhet. Skulle de upptäcka att ett barn far illa så är de 

skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Mona beskriver verksamheten som en 

förlängningsarm av socialtjänstlagen, men inte praktiserar någon typ av myndighetsutövning i 

sitt arbete på jouren.  
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6.4 Jourernas arbete med främjande av egenmakt  

Som nämnts tidigare så jobbar jourerna tillsammans med kvinnorna med 

normaliseringsprocessen, där de anställda påvisar den nedbrytningsprocess som de stödsökande 

har fått gå igenom. Genom stödsamtal och skyddat boende så har jourerna som mål att bidra till 

att kvinnorna får sin självkänsla tillbaka och våga tro på sig själva igen. En av jourerna 

förklarade att de vill hjälpa kvinnorna, men hjälpa dem genom hjälp till självhjälp. Att genom 

denna metod bevisa för kvinnorna att de klarar mer än vad de tror, trots att den våldsamma 

partners nedbrytning av henne som han över tid printat in i hennes huvud, att hon inte kan något, 

hon duger inte till något, att hon är helt värdelös. Genom stödsamtalen ska de stödsökande 

känna sig bekräftade i sina upplevelser angående relationen och förstå att det inte är hon som 

bär skulden till våldet. Respondenten Helena säger: 

 [..] tycker jag att det är att bekräfta henne i hennes upplevelser, få henne att förstå 

 vad hon egentligen har varit utsatt för och få henne att förstå att det är inte på 

 grund av henne utan att det hade kunnat vara egentligen vem som helst, hon har 

 inte orsakat den här misshandeln.  

- Helena, Verksamhetschef 

Det verksamhetschefen Helena säger är att en bekräftelse kan vara otroligt viktig i en kvinnas 

process. En jour beskriver att motiverande samtal är en betydande metod för kvinnorna i hjälpen 

och stödet de kan få hos jouren samt vardagssamtal som de kallar för här-och-nu. Där de 

samtalar om hur kvinnan mår i stunden, om hur hon mår idag och vilka tankar hon bär på. 

Respondenten Karin beskriver ett tillstånd som kallas för ambivalens som kan uppstå när 

kvinnan har varit distanserad från våldet ett tag, och hon förminskar trakasserierna och tycker 

att det var kanske inte så farligt ändå. Och här menar Karin att det är viktigt att fånga upp 

kvinnorna med till exempel motiverande samtal. Karin berättar: 

 När man har bott ett tag och kommer bort från våldet och hoten så förminskas 

 oftast dom när de tänker tillbaka på det. Och då kan man hamna i en ambivalens 

 att det var nog inte så farligt kanske och då är det ju viktigt att man får upp dem 

 här och har motiverande samtal och att man faktiskt går tillbaka och ställer frågor 

 om att varför kom du hit från början? Vad var det som gjorde, ett jobbigt samtal 

 men att man påminner att det är det här du vill tillbaka till? 

- Karin, kontaktperson 
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Karin menar att genom dessa samtal så når man tyvärr inte ut till alla kvinnor och det finns de 

som går tillbaka till sin gamla relation. Det finns jourer där kvinnorna får samtala i grupp 

istället, vilket har haft positiv effekt genom att det går att se att kvinnan stärks av gruppsamtal 

samt att många fortsätter hålla kontakten med varandra även efter. Efter en flytt till en ny stad 

eller kommun så kan hon genom gruppsamtalen träffa någon som blir hennes första nya vän. 

Härigenom ges också kvinnan möjlighet att träffa personer som har varit med om liknande 

händelser och här stärka sin självkänsla. Skulle inte dessa stödinsatser täcka de behov som krävs 

så ser jourerna till att kvinnan får hjälp inom rätt insats.  

 

6.5 Samhällets förebyggande arbete och ansvar 

Feminismen och vad det representerar har en stor plats i jourernas verksamhet och 

respondenternas individuella värdegrund gällande sitt arbete och privatliv. Främst är de måna 

om att föra fram visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld, en vision som delas med 

Unizon, där allas lika värde tar en enorm plats. Respondenten Maria förklarar vad feminismen 

betyder för henne: 

 Feminismen för mig är att inte hålla på att värdesätta människor utifrån kön och 

 alla har samma möjligheter. Så feminism för mig är inte kvinnors kamp.  Feminism för 

 mig är att det ska vara likadant för allihopa och inte bara mellan könen utan etnicitet, 

 ålder och så vidare. Vi har samma mänskliga rättigheter. Det är feminism för mig”  

- Maria, kontaktperson 

Majoriteten av respondenterna förklarade feminismen precis som Maria gjorde, att för dem står 

det för jämställdhet, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. En respondent 

menade att detta borde vara något så självklart att de inte skulle finnas ett ord för detta fenomen, 

hen menar att ordet feminism inte skulle behöva existera.   

Respondenterna ser samhällets strukturella ojämlikheter varje dag genom sitt arbete och idag 

ser de ingen möjlighet till att våldet skulle försvinna. När vi frågar om hur de ser på framtiden 

gällande våld i nära relationer nämner samtliga värdet av det förebyggande arbetet och hänvisar 

till vilket jobb Unizon gör i sina projekt och kampanjer. Men de vill också att det förebyggande 

arbetet ska implementeras i samhället i stort, där vi alla hjälps åt att fånga upp barnen i ett tidigt 

skede och prata om allas lika värde, integritet och krossa fördomar kring machokulturen. Trots 

att de inte ser att våldet kommer att försvinna, ser många av dem ett hopp om att den yngre 
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generationen idag kan skapa en förändring gällande inställningen till våldet och jämställdheten. 

Eva säger såhär: 

 Jag önskar att jag vore optimist. Men jag tror någonstans… för jag tror att killar 

 som växer upp idag kring det här med maskulinitet, att de kanske vågar vara lite 

 mjukare, att de kanske inte bara värdesätts av det här tuffa och hårda. 

- Eva, kontaktperson 

Eva tillsammans med de andra respondenterna menar att de kan se en förändring i de 

förväntningar som ställs på killar idag. Vidare nämner hon att även tjejerna i samhället har en 

viktig roll, att de bör bekräfta män och killar utifrån mer än vad samhället anser vara “macho” 

eller “tufft” utifrån den förekommande machokulturen. Hanna upplever att samhället är duktiga 

på att lyfta problemen kring våldet, men är samtidigt något uppgiven över att det pratas för lite 

om förövarna. Hanna förklarar det såhär: 

 Nu är ju statistiken lite missvisande, för en man kan utsätta flera kvinnor under 

 en livstid, men tittar vi på årsstatistik så vet vi att för varenda kvinna som har 

 blivit utsatt så finns det en man. Men ingen känner de här männen. Ingen vet om 

 dem, ingen vill kännas vid dem. [...] Men alla känner, nästan alla, känner någon 

 tjej eller kvinna som har varit utsatt.” 

- Hanna, kontaktperson 

Hanna menar att en man kan vara skyldig till våld mot mer än en kvinna, ändå så ses det som 

en ”kvinnofråga”. Hela tiden så belyser samhället problematiken med att kvinnor som grupp är 

utsatta för våld i högre grad än män. Men för att får bukt på problemet behöver frågan lyftas ur 

ett annat perspektiv, menar Hanna, lyfta fram förövarna och betrakta det som ett 

samhällsproblem snarare än en kvinnofråga. Jourerna kommer aldrig att sluta hjälpa de 

våldsutsatta, men respondenterna menar att det inte spelar någon roll hur många kvinnor de 

hjälper om inte förövaren slutar slå. Det händer att jourerna tar emot kvinnor eller tjejer som 

blivit utsatta för samma förövare, och de vet att det kommer att fortsätta komma nya så länge 

förövaren tillåts vara våldsam. Många gånger läggs utredningarna i de här fallen ner, eller så 

leder rättegångsprocesserna inte till en fällande dom. Döms de som förövare, upplever 

respondenterna att konsekvenserna är för milda.  
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6.6 Resultatsammanfattning 

Många har fördomar om att det är redan svaga kvinnor som utsätts för våldet, men är inget som 

stämmer enligt våra respondenter. Att utsättas för våld i en nära relation kan drabba vilken 

kvinna som helst i dagens samhälle. Enligt respondenterna har förövaren ett behov av att ha 

kontroll över sin partner. Majoriteten av de kvinnor som bor på skyddat boende är 

invandrarkvinnor, men det betyder inte i praktiken att denna grupp är den mest utsatt. Utan till 

största del handlar det om att denna grupp saknar sociala kontaktnät, och blir därför i större 

behov av ett boende genom jouren. När den stödsökande kvinnan har vänt dig till jouren för 

hjälp så arbetar jourerna med att motivera kvinnan att ta tillbaka makten för sitt liv. Då använder 

sig kvinnojourerna av metoder som stödsamtal, motiverande samtal alternativ skyddat boende. 

Detta är akuta lösningar av kvinnans situation och det behöver inte betyda att mannen kommer 

att sluta med trakasserier. Men att kunna erbjuda ett skyddat boende gör början till en trygg 

integration möjlig. Tyvärr så blir många av de stödsökande kvar på boende längre än 

nödvändigt på grund av bostadsbristen. Vistelselängden kan också påverkas av att kvinnan har 

fått en placering i en annan kommun och blir därför begränsad i att hitta en ny bostad. En 

lösning på denna problematik hade varit att kommunerna hade börjat samarbeta mer i dessa 

frågor, och hjälps åt att hitta boende till kvinnorna.  

Många av de kvinnorna som söker hjälp har väldigt begränsade sociala nätverk, våldet som hon 

har utsatts för har resulterat i att hennes vardag har blivit isolerad från både vänner och familj. 

Denna begränsning leder till en enorm ensamhet för kvinnan. Som nämns så blir många kvinnor 

tvungna att lämna sin hemkommun, vilket också bidrar till en begränsning i hennes sociala 

relationer. Tack vare jourerna som använder sig av caféer och aktiviteter så får kvinnorna 

möjlighet att träffa andra kvinnor som har varit utsatta för liknande trauman och därigenom Ges 

de möjlighet att skapa nya sociala band. Detta är ett av alla hjälpmedel för att stärka kvinnan. 

Jourerna erbjuder också stöd- och motiverande samtal, för att där kunna bidra till att kvinnan 

får tillbaka sin självkänsla. Jourerna vill att kvinnorna ska förstå att de inte är de som bär 

skulden till att våldet har ägt rum.  

Majoriteten av respondenterna menade att våldet är ett samhällsproblem som aldrig kommer att 

utrotas helt, det kommer alltid existera. Men ett viktigt förebyggande arbete kring 

problematiken är fokus på den yngre generationen. Vilka är de förväntningar som samhället 

ställer på pojkar? En annan viktig aspekt att lyfta är problematiken kring att samma man kan 

utsätta flera kvinnor för misshandel. Det krävs således hårdare konsekvenser mot förövaren, så 

att acceptansen för misshandeln minskar.  
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7. Analys  
I kommande kapitel kommer en analys av resultatet att redovisas, där materialet sätts i relation 

till valda teorier och begrepp samt tidigare forskning. Det analytiska kapitlet är indelat i teman, 

nämligen Makt och könsroller, Återuppbyggnad av trygga sociala relationer, Verksamheternas 

förebyggande arbete och organisering samt Möjlighet att återta känslan av egenmakt. 

 

7.1 Maktstrukturer och könsroller 

Eftersom vi har ett intresse i att studera eventuella maktstrukturer inom våld i nära relationer 

har vi valt att utifrån respondenternas berättelser kring våldet analysera dess anknytning till 

genusteori, patriarkat och makt. Makt och kontroll är något som respondenterna upplever 

präglar de våldsdrabbade personernas liv. Många av dem har lång erfarenhet av yrket och 

känner därför direkt igen beteendemönstren hos förövaren. Dessa maktstrukturer är något som 

jourerna ständigt behöver ha i åtanke i sitt arbete.  

Mäns våld mot kvinnor kan ses som ett strukturellt fenomen gällande en patriarkal kultur som 

lever kvar efter historiens patriarkala strukturer, där mannen som kategori är överordnad 

kvinnan som kategori, såsom vi berört tidigare i avsnitt 4.1. Eftersom respondenterna hävdar 

att förövarna nästan helt uteslutande är män kan vi analysera fenomenet utifrån ett 

genusperspektiv, då är det möjligt att resonera att ojämlikheter inom relationen kan grundas i 

olika könsroller. Finns det strukturella ojämlikheter mellan vad som anses vara ‘manligt’ 

respektive ‘kvinnligt’ blir det också möjligt för en förövare att agera på dessa föreställningar. 

Makten att kunna utöva våld mot sin partner som förövaren, eller ‘mannen’, utövar i relationen 

är enligt Foucault (2002) inte något som hen har automatiskt som en form av egenskap, utan 

har själv skapat detta övertag genom att agera på de ojämlika förhållanden som finns i 

relationen.  Utifrån våra respondenters uttalanden kan vilken kvinna som helst drabbas, då 

våldet finns inom varje klasstillhörighet, ålder och etnicitet. Denna makt och möjlighet att utöva 

våld mot sin partner handlar således om något bortom utbildning och bakgrund, utan är snarare 

en strukturell angelägenhet som i denna uppsats beskrivs som sociologisk. Ett fenomen som 

jourerna behöver ta hänsyn till i sitt dagliga arbete. Liinason och Cuesta (2016) resonerar kring 

hur kvinnan och hennes kropp utsätts för våld i det offentliga rummet. Detta är en struktur som 

överförs till hemmet, där det ses som acceptabelt att utöva våld mot en kvinna. Förövarna blir 

sällan dömda för sina brott, och respondenterna upplever en kultur i samhället som tvivlar på 

kvinnans berättelser. På jourerna råder inga tvivel och varje enskild kvinna tas emot utan att bli 
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ifrågasatt. Rättsväsendet och socialtjänstlagen har regelverk som kräver båda parters 

berättelser, vilket ger förövaren utrymme för manipulation till sin fördel. Återigen blir det 

möjligt att utöva makt. Denna skillnad på policy mellan kvinnojour och myndighet har 

Helmersson (2017) identifierat i sin avhandling, som i denna studie också blev tydlig. 

Bortsett från ett direkt genusrelaterat maktövertag går fenomenet att betrakta utifrån andra 

ojämlikheter. Har exempelvis kvinnan som är drabbad dålig kunskap kring praktiska åtgärder 

vid en eventuell separation, skilsmässa och vårdnadstvist, kan förövaren nyttja denna okunskap 

till sin fördel. Genom isolering från kunskap blir det enkelt att skapa ett övertag, då den andre 

aldrig får chansen att skapa sig en egen motbild av den information som förövaren påstår vara 

sann.  

För att förövaren inte ska kunna utöva makt på sin partner även efter att denne har flytt, ser 

jourerna till att kapa de kontaktvägar eller möjligheter för sabotage som finns. Eftersom 

förövaren endast har möjlighet att utöva makt över offret så länge hen kan agera på sina 

upplevda möjligheter att skapa makt, så försvinner också makten när dessa möjligheter 

försvinner. Jourernas främsta strategier för att genomföra detta är således de åtgärder som 

handlar om att skydda den flyendes personuppgifter, bankuppgifter, personliga tillhörigheter 

och lösa en skyddad boendesituation. Trots att kvinnan får hjälp med samtliga praktiska och 

emotionella bitar gällande att starta ett nytt liv, så är systemet utformat på ett sätt där det är 

offret som tvingas förändra sitt liv. Kvinnan blir på så sett dubbelt drabbad med både våldets 

fysiska och emotionella konsekvenser samt praktiska förändringar för att kunna leva i säkerhet. 

Utöver våldet blir hon tvungen att börja om sitt liv på en annan ort med bekymmer såsom 

ensamhet på grund av begränsningen av sociala nätverk samt risken för att stå utan permanent 

bostad och utan stabil inkomst. Eftersom förövaren sällan blir dömd och arbetet kring 

behandling och stöd har ett huvudsakligt fokus på offret, lever förövaren fri till att fortsätta 

utöva våld och leva sitt vardagliga liv. Detta system kan utifrån teorin kring genus och 

könsroller bibehålla en fortsatt ojämlikhet och en patriarkal kultur mellan män och kvinnor som 

förövare och offer. Som det ser ut idag utifrån den empiri vi samlat in från jourerna så tillåts 

‘mannen’ i samhället vara en förövare - så länge ‘kvinnan’ går att stötta som offer.  

 
7.2 Återuppbyggnad av trygga sociala relationer 

Thomas J. Scheff (1994) menar att sociala band är en central aspekt hos både individen och 

samhället. En av de många stödinsatser som jourer inom Unizon har att erbjuda en stödsökande 

är skyddat boende, som finns i både kollektiv form och enskilda boenden. Respondenterna 
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menar att möjligheten att erbjuda detta stöd har en betydande roll för arbetet att kunna hjälpa 

de stödsökande. Placeringarna, som görs via socialtjänsten, gör att kvinnorna enligt 

respondenterna blir ensamma då de tvingas lämna sin hemkommun för en annan - antingen en 

grannkommun eller någon i en helt annan del av landet - beroende på hur hotbilden ser ut. 

Resultatet visar även att dessa kvinnor i sin relation till stor del isolerats från vänner och familj 

vilket påverkar hennes sociala nätverk. Detta gör att jourerna ser sig själva ha en stor uppgift 

att hjälpa kvinnan att hitta strategier till att skapa nya, trygga sociala band i den nya 

vistelseorten. Bortsett från formella åtgärder som att kontakta myndigheter och ställas i 

bostadskö, skapar jourerna möjligheter för kvinnorna att socialisera sig och skapa sociala 

nätverk genom pysselgrupper, aktiviteter eller caféer. Genom att hjälpa kvinnan att uppfylla 

både sina praktiska och emotionella behov blir det startskottet för att bilda nya, trygga sociala 

band som i sin tur skapar en grund till att framgångsrikt kunna hjälpa kvinnan att lämna eller 

hantera sina skamkänslor. Intervjuerna i denna studie bidrog med kunskap i hur en relation 

präglat av våld genom sina osäkra sociala band försätter den utsatta i skam. Tolkningen av 

resultatet är att jourerna strävar efter att ha trygga miljöer som bygger på anonymitet och respekt 

för kvinnornas berättelser. Denna miljö skapar förutsättningar till det emotionella arbetet som 

verksamheterna anser behövs för att reducera skamkänslorna från kvinnan, detta görs genom 

att istället förskjuta ansvaret för våldet på förövaren. Denna förskjutning av skam blir en 

övergång till möjligheten att istället hjälpa henne att skapa känslor av stolthet, en stolthet som 

får utrymme att utvecklas under trygga förhållanden.  

Precis som Veronica Ekström presenterar i sin artikel, “Negotiating and Justifying Social 

Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence” (2016) så är det huvudsakliga 

stöden att kunna erbjuda kvinnorna skyddat boende. Respondenterna menar att boendet handlar 

om liv och död för kvinnorna de träffar genom sitt arbete, och i boendet ges kvinnan och hennes 

eventuella barn möjlighet att andas ut. Problematiken kring boendet för de akut behövande 

ligger inte i att erhålla skyddat boende, problemet är de långsiktiga lösningarna till en 

permanent bostad. Ekström nämnde de långsiktiga stödinsatserna som de mest problematiska i 

sin artikel, vilket i denna studie främst kom till uttryck i bostadsbrist och permanenta 

bostadslösningar. I relation till bostadsfrågan kunde respondenterna uppleva en byråkratisk 

stoppkloss hos socialtjänsten, där myndigheten enligt respondenterna står utom behörighet att 

erbjuda en lägenhet i deras namn till en stödsökande skriven i en annan kommun. Trots att 

Burnette m.fl. (2016) studerade sitt fenomen kring att stötta kvinnor som offer för våld i nära 

relationer i Kanada, går det att identifiera gemensamma nämnare för vår studie och det som 
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presenteras i deras artikel “The Day-to-Day Reality of Delivering Shelter Services to Women 

Exposed to Intimate Partner Violence in the Context of System and Policy Demands”. 

Resultatet visar nämligen en avsaknad av förståelse för problematiken från samhället, där 

samarbetet mellan både sektorer och enskilda myndigheter behöver en strategisk utveckling till 

det bättre. Samma studie identifierar brister i kunskap kring fenomenet våld i nära relationer 

och kvinnans utsatthet, vilket ger upphov till att initiera en högre kompetens på en politisk och 

institutionell nivå. Denna avsaknad av professionell kunskap inom verksamheterna som 

identifierades i Kanada är något som utifrån vår empiriska data inte är lika problematisk i 

Sverige inom Unizon. Respondenterna visade stort engagemang i att hålla sig uppdaterade med 

hjälp av utbildningar och värderade Unizons värdegrund i sitt arbete.  

Vad som tydligt framgår i studien är således att trots att den permanenta bostadssituationen för 

en kvinna som flytt till en annan kommun kan vara problematisk, så uppfyller jourerna enligt 

sina egna utsagor sin roll som en akut stödjande verksamhet för en kvinna i behov av skyddat 

boende.Miljön som jourerna skapar med hjälp av aktiviteter och trygghet beskriver 

respondenterna själva som en fristad från våld. En fristad som ger upphov till jourernas 

möjlighet att hjälpa kvinnorna att återuppbygga sociala band till att bli trygga och säkra, från 

att ha varit osäkra i sin tidigare relation. Samma miljö ger vidare möjlighet för jourerna att 

genom tryggheten stötta kvinnan i att bearbeta skamkänslor till att istället finna en känsla av 

stolthet. 

 

7.3 Verksamheternas förebyggande arbete och organisering 

Göran Ahrne beskriver organisationer som ett fenomen som präglas av att personer tillsammans 

samlas på grund av känslor av tillhörighet till något. Dock menar han att medlemmarna hela 

tiden är utbytbara men att organisationen kvarstår. Respondenterna i undersökningen upplever 

denna tillhörighet genom att samtliga brinner för ämnet och frågor kring våld i nära relationer. 

När de anställda inom verksamheterna samordnar sina gemensamma intressen och ambitioner 

så kan de tillsammans arbeta för att förebygga våldet. När jourerna går ihop i organisationen 

Unizon så blir de starkare tillsammans och kan på så vis få sin röst hörd. Vidare så beskriver 

Ahrne att om vi som betraktare kan förstå oss på en organisation och vad organisationen står 

för, så bidrar de till en ökad förståelse till medlemmarnas handlingar. I detta fall så ökar vår 

förståelse kring de visioner och ambitioner som jourerna har och vad de jobbar emot och varför. 

Gemensamt för jourerna är att varje kvinna har rätt till ett tryggt liv fritt från våld, relationer 

som präglas av kärlek och inte misshandel.  
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De anställda tvingas i första hand agera utifrån verksamhetens formella regler, vilket gör att de 

enligt begreppet som kentaurer huvudsakligen agerar utifrån sin organiserade del av sig själva 

som individer. Det innebär att de i första hand tar sig an yrkesrollen och handlar utefter både 

den enskilda verksamheten och Unizons värdegrund. En värdegrund som är etablerad inom 

verksamheten för att hjälpa de utsatta på bästa sätt. Men utifrån vårt resultat arbetar våra 

respondenter inom jorer för våldsdrabbade personer på grund av ett personligt intresse och 

engagemang för feministiska frågor, vilket gör att de anställdas organiserade sida står nära de 

personliga egenskaperna hos de enskilda som individer.  

Bristande samarbete mellan kommuner hämmar jourernas integrationsarbete i fråga om att 

hjälpa kvinnorna att få ett permanent boende, ett problem som respondenterna upplever bör 

åtgärdas. Permanenta boenden är enligt vår undersökning en avgörande del för jourerna att 

kunna hjälpa en kvinna på flykt, men är också en av de svåraste åtgärderna att fullfölja. Genom 

att få en permanent bostad kommer kvinnan att ha möjlighet att börja sitt nya liv, på ny ort om 

så krävs.   Samhällsförändring förstås enligt Ahrne (2014) först genom hur organisationer 

interagerar, vilket i detta fall innebär någon form av kommunikation och/eller samarbete mellan 

jourer och kommunala företag och förvaltningar. För att förändra bostadsmarknaden till de 

utsattas fördel skulle det behövas ett engagemang från båda parter för att förbättra jourernas 

arbete med de våldsdrabbades integrationsmöjligheter. Men vad vi nu kommit fram till skulle 

det krävas att samtliga parter delar visionen om vilken utveckling som ska ske, då det behövs 

ett samarbete för att organiseras mot enade mål.   

 

7.4 Möjlighet att återta känslan av egenmakt 
Begreppet empowerment syftar till att en individ ska återta den personliga makten över sitt liv, 

och det är just detta som jourerna lägger ner mycket arbete kring samt, att stötta kvinnorna 

genom processen att återta kontrollen igen. Varje kvinna som söker hjälp hos jourerna har olika 

behov av stöd, för vissa så är motiverande samtal till stor hjälp och för en del kvinnor så blir 

det nödvändigt med skyddat boende. Trots att behovet varierar så tar aldrig jourerna ifrån 

kvinnorna möjligheten att själva påverka och styra sin livssituation samt sin personliga 

utveckling. Jourernabeskriver sig själva som en slags vägledning för kvinnorna, för att visa dem 

vad som är okej och inte okej och när kvinnan har lyckats lämna relationen så att även hennes 

livsvillkor kan komma att förbättras.  

Askheim (2007) beskriver empowerment som en stärkande process till känsla av egenmakt från 

att ha upplevt någon form av maktlöshet. Utifrån våra intervjuer och förkunskap kring Unizons 
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värdegrund är ‘hjälp-till-självhjälp’ en implementerad strategi inom verksamheterna. Jourerna 

finns som stöttning samt en hjälpande hand, men de anställda menar att de vill uppmuntra 

kvinnorna att själva lösa situationer så mycket som möjligt själva. Det kommer ge positiva 

effekter då kvinnorna sakta får tillbaka till självkänsla. Varje individ som söker deras hjälp har 

alltid makten över sin egen process och är den beslutsfattande parten för all individuell 

utveckling, personalen och de ideellt anställda finns där för stöd och råd. Enligt respondenterna 

behöver kvinnorna olika lång tid att komma till insikt med vad hon behöver förändra i sitt liv 

för att lämna den våldsamma relationen. Men en början för jourerna är att försöka stärka 

kvinnans självbild och självförtroende genom aktiviteter som motiverar kvinnan. Här kan 

empowerment finnas som ett verktyg eller ett mål att sträva efter i samtliga ärenden som 

jourerna får ta sig an. Precis som begreppet står för, att ta tillbaka kontrollen över sitt egna liv, 

så är detta en viktig aspekt i jourernas arbetsprocess.  Här kan de skapa en atmosfär där 

kvinnorna ges möjlighet att känna sig trygga med att öppna sig men också våga ta emot den 

hjälp som erbjuds.  

I artikeln “Battered Women in Shelters: Internal Resources, Well-Being, and Integration” 

kommer Itzhaky och Porat fram till att ett skyddat boende ger utrymme för en individ som flytt 

från våld till att bland annat få hopp om sin framtid och ökad självkänsla. Att ge stöd till de 

utsatta genom att lyssna, bekräfta och stötta dem i sina egna beslut ges också de här individerna 

utrymme för egen eftertanke och självständighet. Detta bekräftar resultatet genom att 

respondenterna förklarar hur otroligt viktigt skyddat boende är för kvinnornas möjlighet att 

frigöra sig. Detta används också för att ge kvinnorna större utrymme till att jobba med sig själva 

och återta makten över sin situation.  Vår tolkning av respondenternas berättelser är att de aldrig 

kan tvinga någon till att ta emot hjälp, utan det måste finnas en vilja från den sökande att ta 

emot den. Det är ett tecken på hur verksamheterna präglas av individens vilja och behov, där 

jourernas arbete handlar om att med små steg stärka de våldsutsatta i den mån de är mottagliga 

för hjälp.  

 

8. Sammanfattning med slutsats 
Analysen av resultatet sammanfattas i fyra teman som knyter an till forskningsfrågan “Vilken 

betydelse har integrationsarbetet inom kvinnojourer i deras process att hjälpa våldsdrabbade 

kvinnor?”, nämligen maktstrukturer, integration, organisering och empowerment. För att skapa 

en helhetsbild av integrationsarbetets betydelse bröts frågan ner i tre underfrågor. Inledningsvis 

undersökte vi den första underfrågan som löd “Vilken hänsyn måste kvinnojourerna ta till den 
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maktstruktur som finns i en våldsam relation i sitt arbete med de drabbade kvinnorna?”Vad vi 

kom fram till så måste jourerna ta hänsyn till den stödsökandes tidigare relation i sitt arbete, då 

det är en en ojämlik maktstruktur som gör våldet möjligt från början - en ojämlikhet som går 

att analysera utifrån genus och förväntningar på olika könsroller.Efter en analys av fenomenet 

med hjälp av Foucault går det att se att varje kvinna kan bli offer för våld, och så länge det finns 

en möjlighet för förövaren att agera på ojämlika förhållanden är det möjligt för honom att utöva 

makt. Det kan komma att bli ett hinder för kvinnorna som lämnar den våldsamma relationen, 

då hon fortfarande blir begränsad genom till exempel vårdnadstvister eller brist på frihet på 

grund av säkerhetsskäl. Eftersom de stödsökande kvinnorna saknar tydliga gemensamma 

nämnare utöver sin könstillhörighet, blir jourernas integrationsarbete enormt individanpassat 

utefter varje enskild kvinnas behov.  

Nästa underfråga löd“Vilka grundläggande åtgärder är viktigast för att en kvinnojour ska 

kunna hjälpa en kvinna att integreras i en ny miljö?”, vilka enligt studien visar sig vara ett 

skyddat boende, rättsliga åtgärder gällande eventuell skilsmässa och/eller vårdnad av barn samt 

vägar till att skapa ett socialt nätverk. Trots att boendemarknaden inom de besökta kommunerna 

är svår, så får de som behöver ett nytt hem efter en flykt tillgång till ett skyddat boende. 

Respondenterna är eniga om att ett skyddat boende är en akut åtgärd och inte ska räknas som 

en långvarig lösning, men att det ofta är så det ser ut idag. Boendet ger den som flytt ett andrum 

till återhämtning och stabilitet, en frizon från våld och rädsla. Men för att kvinnan ska kunna 

skapa sig ett nytt liv i en ny ort behöver hon ett socialt nätverk som präglas av trygghet. Jourerna 

skapar egna projekt och sociala sammanhang som ger kvinnorna en möjlighet att både nätverka 

och hitta nya vänner till både sina barn och sig själva. Vi har sett exempel på caféer, 

samtalsgrupper, aktiviteter med ideella och gemensamma fikastunder. I anknytning till 

praktiska åtgärder såsom boende, skyddade personuppgifter och nya bankuppgifter, arbetar 

jourerna även med kvinnornas egen självkänsla och samtalsstöd. Vid de tillfällen jourernas 

kunskaper inte räcker till ser de till att kvinnan får rätt hjälp inom rätt instans.  

Vad som tydligt framgår i samtliga intervjuer är behovet av det förebyggande arbetet. Samtliga 

respondenter är eniga om att våldet aldrig kommer att försvinna om arbetet bygger på att endast 

hjälpa de våldsdrabbade. Jourerna tar del av enormt mycket kunskap gällande våld i nära 

relationer genom Unizon och dess projekt samt utbildningar, men de suktar efter hjälp från 

samhället. Fler organiserade engagemang i samhället skulle kunna skapa en förändring, genom 

samarbeten mellan individer, företag, kommuner, myndigheter och förvaltningar som 

tillsammans delade ett intresse för frågan. Genom fler engagerade samarbeten i samhället 
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kommer möjligheterna till rättvisa livsvillkor att stärkas samt att kunskap kring ämnet att 

breddats.  

I vår tredje och sista underfråga var“På vilket sätt arbetar kvinnojourer med de stödsökandes 

självutveckling?”Vad vi kan komma fram till utifrån kunskapen om Unizon och i analysen av 

våra åtta intervjuer är att trots att varje jour inom Unizon är unik, har de likvärdiga visioner 

utifrån hur individer som blivit utsatta för våld ska tas emot och lyftas. Jourerna stöttar, stärker 

och skyddar offer för våld i nära relationer varje dag och utifrån deras berättelser så räddar de 

liv. Genom utarbetade samtalsstrategier och integrationsprocesser handleds kvinnorna till att 

bli mer och mer självständiga i sin vardag samt stärks till att tro på sig själva. Eftersom ‘hjälp-

till-självhjälp’ och empowerment är implementerat i verksamheternaskapar de möjlighet till att 

förskjuta makten från förövaren till kvinnan själv. 

För att anknyta till vår huvudfråga och sammanfatta vilken betydelse integrationsarbetet inom 

kvinnojourer har i deras process att hjälpa våldsdrabbade kvinnor, så har vi med hjälp av jourer 

inom organisationen Unizon fått klarhet i att de erhåller stöd som enligt deras erfarenheter är 

livsavgörande för en kvinna i nöd. Ett skyddat boende och stöd till att skapa nya sociala nätverk 

skapar enligt vårt resultat en trygg miljö för kvinnan att kunna utveckla ett nytt liv. Jourerna 

kan i sin miljö som präglas av anonymitet och respekt stötta kvinnan med skyddat boende, 

samtalsstöd och motiverande samtal, organiserade möten för att skapa sociala nätverk samt 

hjälp med kontakter till myndigheter för att ge henne en möjlighet att skapa självständighet 

genom egenmakt och ett värdigt liv i trygghet. Med en lyckad integration skapar jourerna 

utrymme för reflektion och utveckling till kvinnan för att öka möjligheten till att leva ett 

självständigt liv på en ny ort.  

 

9. Slutdiskussion 
Utifrån denna studie och dess teoretiska utgångspunkt fastställer vi att könsroller och 

föreställningar kring kön ger de ojämlika maktstrukturerna och därmed våldet möjlighet att 

existera. Det finns en föreställning kring hur en man ska behandla sin kvinna, och att det är 

mannen som är det dominerande könet. Men också oskrivna regler angående vad en man får 

känna och hur han ska visa känslor utåt och bland folk. Det kan vara så att samhället präglas av 

den så kallade machokulturen och att vi redan som små lär oss hur vi ska bete oss utifrån våra 

föreställningar kring könsroller.Vi måste bryta den traditionen om det ska ske någon förändring 

i vårt samhälle. Respondenterna menar att folk pratar mer om det idag än för några år sedan, 
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men det måste synliggöras ytterligare. Ett alternativ kan vara att barn och ungdomar pratar mer 

om det i skolan, att vi vuxna redan där lär dem vad som är rätt och fel, och att varje enskild 

människa bestämmer över sin egen kropp. De menar även att de tror att det krävs ett arbete med 

unga pojkar, att det förebyggande arbetet ska börja i ung ålder. 

Bortom syftet att ta reda på hur kvinnojourer i Sverige arbetar med integration av våldsdrabbade 

kvinnor och dess betydelse för verksamheten att hjälpa en kvinna efter en flykt från sin partner, 

har vi avsett att föra fram fenomenet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor i ljuset 

som ett sociologiskt problem. Vi fick möjlighet att undersöka fenomenet och integrationsarbetet 

av våldets offer med hjälp av jourer inom Unizon. Resultatet kom att beskriva ett enormt 

samhällsarbete som görs i det tysta. Med denna uppsats hoppas vi därför att kunna förmedla 

delar av det arbete som kvinnojourer utför i Sverige som engagerade verksamheter som 

tillsammans organiseras för att motarbeta våldet.Har samhället förstått allvaret om hur många i 

vårt samhälle som faktiskt drabbas av våld i nära relationer, är vi på väg åt rätt håll eller har 

våldet eskalerat? Respondenterna förklarade attvåldet är något som inte går att utrota helt och 

hållet, även om en nollvision kring våld i nära relationerhade varit det optimala. Samhället 

måste som helhetta sitt ansvar i denna frågagenom engagemang och organisering, speciellt 

politiker och myndighetspersoner som har möjlighet att påverka. Fenomenet måste behandlas 

som ett globalt problem, som sker världen över oavsett kultur, etnicitet, sexuella läggning eller 

ålder. Det behövs en större ansträngning än att endast behandla ‘symptomen’, och istället 

undersöka ‘sjukdomen’. Det som krävs av oss är att vi skiftar fokus från offret, det vill säga 

kvinnan, till förövaren - det är inte kvinnan som är problemet utan det är förövaren. Jourerna 

förklarade att det förekommer att de får kontakt med kvinnor som har varit utsatta av samma 

man. Detta är något som inte får hända, men ändå sker. Att en förövare inte får några allvarliga 

konsekvenser för sina brottsliga handlingar, gör att han troligtvis kommer att upprepa våldet på 

nästa partner. Det är här som det förebyggande arbetet kring frågan blir viktig.  

Genomförandet av studien har varit en process som skapat reflektioner kring lämplig teoretisk 

utgångspunkt. Efter att det empiriska materialet samlats in upptäcktes fenomen som fick oss att 

ändra vår vision från utveckling av identitetsprocesser till att undersöka verksamheterna som 

organisationer och deras integrationsarbete. Processen har således varit ett konstant 

reflekterande arbete kring vilket perspektiv som ska presentera fenomenet utifrån vad som för 

oss är ett intresse men också är genomförbart utifrån empiriska data. Eftersom vi utgått från en 

hermeneutisk ansats har reflektionen kring helhetens relation till dess delar varit en 

genomgående process i arbetet, där varje del av fenomenet behövs betraktas utifrån dess helhet 
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och omvänt. För oss har det varit otroligt viktigt att studien varit genomförbar som resulterat i 

framförhållning och god planering. Trots att vi som uppsatsförfattare har haft en tidsplan för 

genomförandet har yttre omständigheter varit oundvikliga. Arbetet med våldsdrabbade 

individer är av studien erfarit ett oförutsägbart arbete, varav orsakat bortfall av en respondent 

på grund av rättegång och fick ersättas. Denna process har lett till en ödmjukhet inför uppgiften 

att genomföra en kvalitativ studie, som tidigare beskrivits i avsnitt 5.3 är särskilt beroende av 

människan - både deltagaren och den som genomför studien. Med resultatet i hand står 

argumentationen för att använda den kvalitativa forskningsintervjun som insamlingsmetod av 

empiri fast, då detta gav ett rikt material att analysera utifrån de tillslut valda teorierna.  

Uppsatsen är präglad av att fenomenet våld i nära relationer huvudsakligen angår män som 

förövare och kvinnor som offer, vilket är ytterst generaliserande. För att få en helt jämställd 

bild av fenomenet finns en medvetenhet om att samtliga könstillhörigheter och sexuella 

tillhörigheter bör inkluderas i en studie kring detta våld, men för att gör studien genomförbar 

utifrån tillgivna resurser ansågs en begränsning till ämnet mäns våld mot kvinnor vara lämplig. 

Flera av de deltagande jourerna har och är i kontakt med samkönade par och vi som 

genomförare av studien förnekar inte män eller andra könstillhörigheter som våldsoffer, men 

omfattningen av män som misshandlar kvinnor bekräftar intresset att undersöka denna 

strukturella, patriarkala problematik - även om den till synes kan upplevas som omodern.  

Den tidigare forskning vi presenterat i uppsatsen har ett huvudsakligt fokus på integration och 

empowerment, ur både verksamheternas och den stödsökandes perspektiv. Trots att all 

forskning inte grundar sig i svenska verksamheter har vi sett ett liknande tillvägagångssätt och 

problematik i vår egen studie, något som är möjligt att reflektera utifrån att fenomenet är 

globalt. Samarbetet med myndigheter har exempelvis varierat, där det ibland kan sätta käppar i 

hjulet för jourerna och ibland vara ett framgångsrikt stöd i en stödjandeprocess. Vad som i 

synnerhet är problematiskt är kommunernas samarbete sinsemellan och de kommunala 

bostadsbolagens samarbete med jourerna. Eftersom vi hade syftet att undersöka hur 

kvinnojourer arbetar med integration och egenmakt snarare än relationen mellan kvinnojour 

och myndighet eller kommun, så har vi endast ytligt berört detta ämne. Däremot har vi förstått 

att det finns saker att utforska inom detta område, eventuellt ta reda på hur kommunerna ser på 

bostadsbristen och eventuella samarbeten för att underlätta våldsdrabbade individer att hyra en 

egen bostad.  

Den här studien har haft fokus på kvinnojourer som stödjande verksamhet, varav enbart ger 

utsagor ur  de anställdas/intervjupersonernas perspektiv. Vad som i vår studie saknas inom det 
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fenomen vi kallar våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är de utsattas egna 

upplevelser. Av etiska skäl valdes detta perspektiv bort, men öppnar upp nyfikenheten inför 

vidare forskning inom ämnet. Hur upplever de våldsutsatta kvinnorna svenska kvinnojourers 

stödinsatser och hur stämmer det överens med jourernas berättelser och erfarenheter? Artikeln 

skriven av Itzhaky och Porat (2005) utgår från detta perspektiv, varav kvinnorna i Israel visade 

resultat på bland annat ökad självkänsla och hoppfullhet - ett resultat som skulle vara intressant 

att följa upp och genomföra som liknande undersökning  i Sverige.  

Kvinnojourer i Sverige tar emot och stärker våldsdrabbade kvinnor varje dag, kvinnor som 

blivit kallade värdelös, hora och hotade till livet. Med denna uppsats lyfter vi deras arbete som 

hjälper dem tillbaka till ett tryggt liv. 
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Bilaga I – Förstudie 
I vår förstudie har vi valt att använda oss av en dokumentär som är tillgänglig på tv4play.se, 

som ger oss en inblick i Stockholmspolisens arbete angående våld i nära relationer. I 

dokumentären beskrivs det att drygt var femte svensk någon har gång blivit utsatt för brott i en 

nära relation och ofta så har förövaren och den drabbade en stark relation, vilket gör att dessa 

brott är svåra att utreda. Majoriteten av fallen läggs ner på grund av att målsägande väljer att 

dra tillbaka sin anmälan. En polisman i dokumentären beskriver att de mest förekommande 

brotten de åker på när det rör brott i nära relationer är fysiskt våld, misshandel, ofredande våld, 

olaga hot och sexualiserat våld (tv4-play.se, 190304). Denna typ av larm beskrivs som något så 

vanligt som att det sker minst en utryckning per arbetspass för en polisman i Stockholm 

stad.  Vidare beskrivs det i dokumentären att alla kvinnor kan drabbas av könsrelaterat våld, 

men att det finns kvinnor som löper större risk än andra att utsättas. Det kan vara äldre kvinnor, 

kvinnor med någon typ av funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund eller kvinnor 

med ett missbruk (ibid).  

En kvinnlig polis i dokumentären beskriver att det är sällsynt att de kommer till deras kännedom 

att en man är målsägande i denna typ av brott. Även här läggs vanligtvis dessa utredningar ner 

på grund av att den drabbade drar tillbaka sin anmälan eller brist på bevis då det ofta står ord 

mot ord.  

Som komplement till hur mäns våld mot kvinnor motarbetas genom polisens fältarbete vill vi 

även granska organisationen Unizons dokument som beskriver deras värdegrund och policy. 

Detta dokument, som är en del i vad de kallar sitt manifest, består av elva avsnitt som tar upp 

varsitt tema inom ämnet (Unizon C, 190320). Dessa teman är: 

• Människors lika värde och rättigheter - jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet 

• Ansvar för människor i utsatta situationer med fokus på kvinnor och barn 

• Kulturell mångfald och universella värden 

• Flera förklaringsfaktorer för att förstå våld och för att motverka våld 

• Varje kvinna och tjej har rätt till att göra sina egna val 

• Barns rättigheter 

• Lag och rätt vid våld och hot mot kvinnor och barn 

• Unizons inställning till kommunernas ansvar och till andra aktörer som arbetar med 
skydd och stöd för kvinnor 
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• Demokrati, med öppen diskussion och självständiga medlemsorganisationer 

• Utveckling av inre kultur och administration 

• Utveckling av kunskap och kvalitet - och nya arbetsformer 

Redan under det första temat klargör de för vilka FN-dokument som Unizons värdegrund är 

anknuten till, vilka är Allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna, Kvinnokonventionen, 

Barnkonventionen och Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (ibid). Övergripande 

värden för dokumentet är feminism, lika värde, mångfald och barns rättigheter, framför allt 

värnar de om att skapa ökad kunskap kring att stödja kvinnor och barn som redan är i 

marginaliserade positioner som Unizon upplever blir dubbelt utsatta när de utsätts för våld och 

hot. Av Unizons värdegrund att döma är mäns våld mot kvinnor ett resultat av strukturella 

ojämlika villkor i samhället, som har förklaringar i både bland annat sociologiska, psykologiska 

och ekonomiska faktorer. För att förhindra våldet så måste det först förstås, menar Unizon 

(ibid).  

Organisationen beskriver även ett arbetssätt som är influerat från USA, som de hävdar står 

bakom även i sin egen praktik. I stort sett handlar det om att hjälpa kvinnan till självständighet 

utan att göra det åt henne, det vill säga hjälpa henne att fatta beslut själv, diskutera och 

identifiera känslor, få henne att upptäcka sin egen styrka och hjälpa henne till att kunna hjälpa 

sig själv (Unizon C, 190320). Frågan vi nu ställer oss är hur detta ser ut i praktiken hos olika 

kvinnojourer i Sverige.  

För att sammanfatta det vi observerat under arbetet med denna förstudie är att både polisen i 

Stockholm och Unizon som organisation upplever mäns våld mot kvinnor som ett pågående 

problem, trots en hög nivå av jämställdhet i Sverige generellt. Båda parter är även måna om att 

kasta ljus på att vissa kvinnor kan upplevas mer utsatta än andra, trots att vilken kvinna som 

helst kan drabbas av könsrelaterat våld. Polisen och Unizon är båda två organ som finns till för 

att stötta och stärka individer som faller offer för dessa handlingar, men i dokumentären och 

Unizons dokument av värdegrund och policy framkommer det tydligt att det är upp till kvinnan 

själv att ta emot stödet. I dokumentären framgick det tydligt hur svårt det är för polisen att 

utreda fallen som kommer till deras kännedom, eftersom utredningarna läggs ner i brist på 

samarbete eller bevis. Av Unizons värdegrund att döma utgår de ifrån att respektera kvinnans 

egen rätt till att ta beslut, vilket också kan tänkas begränsa deras insatser om kvinnan själv väljer 

att leva kvar i sin våldsamma relation. 
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Bilaga II – Missivbrev 
 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som heter Malin Lassagård och Gabriella 
Lindqvist och som nu läser den sista terminen på programmet Samhällsförändring och Social 
Hållbarhet. Nu är det dags för oss att skriva vårt avslutande examensarbete i sociologi och väljer 
att göra det inom temat svenska kvinnojourer och integration. Som deltagare i denna studie 
tillför du med information genom intervjuer som bidrar till en ökad förståelse kring ditt arbete 
med våldsdrabbade kvinnor i Sverige.  

Du som blir intervjuad ingår i ett urval av anställda personer på jourer inom organisationen 
Unizon och vi vill nu informera dig om de etiska forskningskrav vi kommer att följa; Ditt 
deltagande sker med samtycke och är därför helt frivilligt, du svarar endast på de frågor du vill 
besvara och du kan när som helst under intervjun avbryta ditt deltagande. Intervjun med dig 
spelas in för att vi som uppsatsförfattare ska ge din berättelse rättvisa, samt genomföra en så 
bra analys som möjligt, vi söker nu ditt godkännande för att få göra detta. Det insamlade 
materialet kommer endast användas i forskningssyfte och behandlas således enbart internt inom 
studiens ramar. Din identitet bevaras anonym och som respondent får du ett fiktivt namn i 
uppsatsens resultatpresentation. Du kommer endast beskrivas som anställd på en jour inom 
organisationen Unizon och därför röjs heller inte din arbetsplats eller ort.  

Den färdiga uppsatsen publiceras på portalen DIVA, men du som deltagare får ett eget exemplar 
av oss. Vi ser fram emot ditt deltagande! 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Gabriella & Malin  

 

 

Har du några frågor eller funderingar, så går det bra att kontakta oss på någon av dessa 
mailadresser eller ring oss.   

Gabriella Lindqvist   Gablin16@student.hh.se, 0703-602699  

Malin Lassagård   Mallas16@student.hh.se, 0768-563379 
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Bilaga III – Intervjuguide 
Inledande bakgrundsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat med att stödja våldsdrabbade kvinnor? 
Hur länge har du arbetat på den här kvinnojouren? 
Varför valde du att jobba med detta? 
Vad har du för utbildning? 
Hur många kvinnor uppskattar du att ni tar emot på ett år? 
Hur många av dessa uppskattar du kommer från andra städer? 

 
 
Unizons värdegrund 

Vilken roll upplever du att Unizons värdegrund och manifest har för ditt arbete? 
(Vilken typ av miljö strävar ni efter att skapa här i verksamheten, för de 
stödsökande?) 
(Struktur?) 
(Vad betyder feminismen i detta sammanhang?) 

 
 
Kvinnojour - stöd 

Vill du berätta lite om din tid här på kvinnojouren? 
 (Vad skulle du säga är dina främsta arbetsuppgifter?) 

 
Vilka är de vanligaste orsakerna till att en kvinna söker sig till er? 
 (Vilket typ av våld upplever du är mest förekommande?) 

 
Skulle du vilja förklara för oss vilken typ av hjälp/stöd ni kan bidra kvinnorna 
med här på  Kvinnojouren.  
 (Vad brukar kvinnor som kommer hit ha för behov?) 
 (Vad tror du orsakar dessa behov?) 
 (Vilka behov upplever du att ni kan uppfylla?) 

 
 Vilken betydelse tror du att ett skyddat boende har för en stödsökande kvinna? 
  (Kan du uppskatta hur länge kvinnorna vanligtvis är i behov av  
  skyddat boende?) 
 

Vad upplever du att kvinnorna behöver förändra i sina liv för att kunna lämna 
sin relation? 
 (På vilket sätt kan ni bidra till dessa förändringar?) 
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Kvinnojour - hantering av ärenden 
Skulle du kort vilja beskriva hur en ärendeprocess på denna kvinnojour går till? 
 (Finns det olika typer av strategier för olika typer av ärenden?) 

  (Vilka riktlinjer och lagar behövs bejakas?) 
 

Vilken hänsyn måste ni ta till situationen om ett barn finns med i bilden?  
 (Samtalsgrupper?/ Kuratorer?) 
 (Vilka stödinsatser har ni på plats?) 
 (Kommunikation med Socialtjänsten?) 

    
 
Kvinnojour - hinder 
 Vad skulle du säga är det största hindret för att kunna hjälpa en kvinna? 
  (Vilken roll har mannen/partnern i sammanhanget?) 
  (På vilket sätt påverkar mannens/partnerns roll ert arbete? 
  (Hur vanligt är det att kvinnan återgår till sin gamla relation?) 
  (Vilka svårigheter eller hinder kan uppkomma under processen?)  
 
 

Är det något du anser saknas i verksamheten för att kunna hjälpa kvinnorna? 
 (Tid? Resurser?) 

 
 
Kultur, etnicitet och våld 

Kvinnorna som söker sig till er, kan du urskilja liknande bakgrunder? 
  (Finns det någon grupp som är mer utsatt än en annan?) 
  (Samkönade relationer?) 
 
 
Gemenskap/Identitet 

Vilken betydelse tror du KVINNOJOUREN har för kvinnorna? 
Vilken betydelse tror du GEMENSKAPEN har för kvinnorna? 

 
 
Avslutning 

Avslutningsvis, hur ser du på framtiden gällande våld i nära relationer?  
 (Är vi på väg åt rätt håll?)  
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