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Sammanfattning  

Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem och en vardagsverklighet 

för många kvinnor. En del våldsutsatta kvinnor blir placerade på skyddade boenden för att få 

skydd, stöd och hjälp.  

Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka föreställningar hos personal på 

skyddat boende gällande placerade våldsutsatta kvinnor.   

Frågeställningar som ställts är: 

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas bakgrund och situation? 

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas behov av stöd under tiden 

de befinner sig på boendet? 

 Hur uppfattar personalen att andra aktörer bemöter kvinnorna?  

Sex semistrukturerade intervjuer med personal på ett skyddat boende har utförts.  

Resultatet visar att det inte går att beskriva våldsutsatta kvinnor som en homogen grupp. Det 

visar sig samtidigt i resultatet att en stor del av de placerade kvinnorna har en utländsk 

bakgrund vilket kan förklaras med att de ofta har ett litet eller inget nätverk samt att dessa 

kvinnor är mindre integrerade i samhället vilket medför fler problem. Det framkommer även 

att de placerade kvinnorna har ett behov att få hjälp med krisbearbetning samt med praktisk 

hjälp. Resultatet visar även att det är väldigt olika hur bemötandet från olika aktörer ser ut 

gentemot kvinnorna och att det är av stor vikt hur kunskaperna om våldet och kvinnornas 

situation ser ut samt hur det personliga engagemanget ser ut hos dessa då det påverkar vilket 

stöd kvinnorna kommer att få. 

Resultatet belyser jag med hjälp av Cullbergs kristeori då det framkommer i empirin att 

många kvinnor som kommer till det skyddade boendet befinner sig i kris och att det är av stor 

vikt att olika aktörer har kunskap om detta och vilka symptom som kan yttra sig. 

Krisbearbetning med kvinnorna är även en viktig del av arbetet på det skyddade boendet.  

Det framkommer även i litteraturen att professionella aktörer som möter våldsutsatta 

kvinnor behöver ha ett reflekterande över det egna förhållningssättet gentemot kvinnorna, 

deras situation och sitt eget arbete för att kunna bemöta kvinnorna på ett professionellt sätt. 

Därför har Ulla Holms perspektiv på det professionella förhållningssättet använts för att 

analysera resultatet. Jag har sedan använt den tidigare forskningen och jämfört denna med 

mitt resultat.  
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Inledning 

Våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och 

yrkesgrupper. Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem och en 

vardagsverklighet för många kvinnor (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige, 2012 (roks1); Brottsförebyggande rådet (Brå1) s.8, 2012). Våldet utmärks ofta av ett 

mönster av makt och kontroll (Socialstyrelsen, 2012). Den utsatta personen kan drabbas av 

negativa fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser (a.a.). Det är inte 

ovanligt att kvinnan inte vågar lämna mannen som utövar våldet eftersom hon då hotas av 

honom att bli dödad eller att deras gemensamma barn blir tagna ifrån henne. Det är inte heller 

säkert att våldet och trakasserierna upphör vid ett uppbrott. I en sådan separation som ofta är 

en lång process kan kvinnan komma att behöva stöd och skydd (roks1,2012; Brå1. s.8,2012).  

 2011 anmäldes omkring 28 000 fall av misshandel mot kvinnor, 17 100 sexualbrott och 

2 471 fall av grov kvinnofridskränkning (Brå2, 2012; Brå3, 2012; Statistiska centralbyrån, 

2012). Drygt en fjärdedel av kvinnorna som uppger att de har blivit utsatta för våld har blivit 

misshandlade av någon närstående och drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel 

mot kvinnor är män. Men mörkertalet är troligen relativt stort när det gäller fall där 

gärningsmannen är närstående (Brå2, 2012). Det har uppskattats att endast vart femte fall 

anmäls till polisen i tidigare studier (roks2, 2012). 

 Den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor är dödligt våld, 20 kvinnor dödas i 

genomsnitt varje år av en närstående (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012 (Nck1)). Det är 

en femtedel av landets alla fall av mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. Ur detta 

antal är det 17 kvinnor som har eller har haft en nära relation till mannen. Nära hälften av 

brotten har föregåtts av polisanmälningar om hot och våld, och över hälften av brotten begås i 

samband med en separation (a.a.). 

 En del utsatta kvinnor blir placerade på skyddade boenden för att få skydd, stöd och 

hjälp (Regeringen, 2012). Men någon enhetlig definition av begreppet skyddat boende finns 

inte på socialtjänstens område, vilket kan leda till att våldsutsatta personer inte får det stöd 

och skydd de är i behov av och det gör också att det inte finns någon nationell överblick av 

antalet platser på skyddade boenden (a.a.).  

Det behövs omfattande och kraftfulla insatser för att motverka och förebygga dessa 

problem och det finns en enighet om att våld mot kvinnor är ett komplext problem med flera 

orsaker på flera nivåer så som strukturella, kulturella och individuella (Brå1, 2012). Det 

behövs samverkan med ett tydligt samordningsansvar för att bilda en kedja av aktörer som 
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tillsammans kan skapa en högre medvetenhet och kompetens som kan tas tillvara på istället 

för att utgöra hinder i arbetet mot våldet (a.a.). Ofta saknas det rutiner för bland annat 

utredningar och för hur samverkan mellan olika myndigheter och organisationer ska fungera, 

liksom inom kommunen (Nck2, 2012). 

 

Problemformulering 

Undersökningar visar att det finns kunskapsluckor när det gäller våldsutsatta kvinnor hos flera 

aktörer som möter dessa kvinnor. Personal på skyddat boende har en insyn i under en viss 

period när de utsatta kvinnorna är placerade, i vilka behov dessa kvinnor har. Att placera 

kvinnor på skyddat boende löser inte per automatik deras problem. Förutom det akuta behovet 

av skydd finns det ofta fler behov hos dessa kvinnor. Vilka är dessa behov? 

 Polisen, vården och socialtjänsten är några aktörer som de placerade kvinnorna ofta 

kommer i kontakt med under vistelsetiden på boendet, ofta tillsammans med eller med hjälp 

av personalen. Hur upplever personalen att dessa kvinnor blir bemötta av olika aktörer? 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka föreställningar personal på skyddat boende har om de placerade 

våldsutsatta kvinnornas bakgrund, behov och relation till andra aktörer.  

 

Frågeställningar  

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas bakgrund och situation? 

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas behov av stöd under tiden 

de befinner sig på boendet? 

 Hur uppfattar personalen att andra aktörer bemöter kvinnorna? 

 

Begreppsdefinitioner och lagar 

Våld mot kvinnor 

Förenta Nationernas, FN, deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs 1993 och 

definierar våld mot kvinnor som: 

 

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande 

för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det 

sker i det offentliga eller privata livet. Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors 

rättigheter och grundläggande friheter. (Översättning Ersta Fristad)  
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Skyddat boende 

Någon enhetlig nationell definition på begreppet skyddat boende finns inte. 2011 gavs ett 

uppdrag (Beslut11:5) till Socialstyrelsen av Regeringen som ska pågå under 2011-2013. Det 

ingår i uppdraget att definiera begreppet skyddat boende och att omfattningen och kvaliteten 

av skyddade boenden ska kartläggas. Uppdraget ska ske i samverkan med Rikspolisstyrelsen 

och länsstyrelserna men även med andra myndigheter och verksamheter, såväl kommunala 

som ideella och privata som är relevanta för uppdraget (a.a.). 

 Det aktuella boendet för denna studie definierar sig som ett skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och deras barn oavsett ålder och arbetar på uppdrag av socialtjänsten(personlig 

kontakt, maj, 2012). De tar inte emot kvinnor med svåra psykiska problem eller som befinner 

sig i ett aktivt missbruk. Boendet är försett med ett skalskydd(larm) och är bemannat dygnet 

runt, personalen är socionomer och verksamheten har ett tydligt barnperspektiv. Kvinnorna 

erbjuds krisbearbetning och ”jag stödjande”- samtal, samt praktisk hjälp med bland annat 

myndighetskontakter (a.a.).  

 

Socialtjänstlagar 

Kvinnorna som placeras på det skyddade boendet placeras utifrån socialtjänstlagen (SoL) kap. 

4§1. Där det står: 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

  Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 

enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

  Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.   

 

Den 1 juli 2007 ändrades SoL kap. 5§11. Bestämmelserna skärptes så att socialnämndens 

skyldighet att ge hjälp och stöd skulle framgå tydligare. Det klargörs i andra stycket att ett 

ansvarsområde för socialnämnden är att stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta 

för våld eller andra övergrepp av närstående (Thunved, 2012). Det står: 

 

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.   

 

Bakgrund  

2007 fick Socialstyrelsen i uppdrag inom ramen för regeringens handlingsplan (Nck2) att 

effektivisera kommunernas arbete mot könsrelaterat våld. Bland annat så var målet att arbetet 
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skulle bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat (a.a.). Uppdraget slår fast att kvinnor 

som söker hjälp och stöd ska få det oavsett vilken kommun de bor i, samt att det är viktigt att 

kommunerna har uppföljningsbara mål, kunskap om förekomst och kompetensutveckling för 

personal. På grund av brister i rutiner och riktlinjer får våldsutsatta kvinnor och barn olika 

sorters hjälp beroende på var i landet de bor (a.a.).  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde 2009 en kartläggning av 

kvinnofridsarbetet. 17 landsting och 257 kommuner deltog i en enkätstudie. Kartläggningen 

visar att en majoritet av kommunerna erbjuder skyddat boende, men eftersom få har 

kommunala boenden erbjuds istället skyddat boende genom ideella kvinnojourer. Färre än 

hälften erbjuder stöd- och skyddsinsatser. Och när det gäller hur samverkan ska ske både 

inom kommunen och med andra myndigheter och organisationer, rutiner för 

ärendehandläggning för personer med skyddade personuppgifter, utredningar och 

dokumentation så saknas även här ofta rutiner (Nck2, a.a.).  

Socialstyrelsen publicerade i juni 2011 en handbok om socialnämndens ansvar för 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld som ett komplement till Socialstyrelsens 

allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld 

(SOSFS 2009:22). En gemensam nationell tillsyn där 80 av landets nämnder och kommuner 

granskades skedde under 2008-2009 av länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Det framkommer 

där att utvecklingen går åt rätt håll i många kommuner men också att det finns allvarliga 

brister i bland annat stödet till särskilt sårbara utsatta kvinnor såsom kvinnor med utländsk 

bakgrund, missbruksproblem, funktionsnedsättning och personer i samkönade relationer 

(Nck1). Det framgår av utvärderingar att socialtjänstens satsningar fokuserar på arbete i form 

av skyddat boende och stödsamtal, samt att stärka kunskapen hos socialtjänstens personal 

(a.a.). 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) beskriver att bemötandet från rättsväsendet 

gentemot brottsoffer kan vara avgörande för förtroendet och viljan att medverka i 

rättsprocessen (Nck3). Även möjligheten att bearbeta traumat och kunna gå vidare påverkas 

av bemötandet. För att kunna ge de utsatta personerna ett bra bemötande krävs kunskap om 

våldets uttryck och dess konsekvenser hos samtliga som arbetar inom rättsväsendet. Om olika 

aktörer samarbetar och gemensamt tar ett ansvar, bland annat genom att se till att anmälningar 

tas upp på rätt sätt, att rätt prover tas och dokumentation inhämtas, så ökar sannolikheten för 

att upplevelsen av rättsprocessen blir positiv för den utsatte. Det kan vara avgörande för att en 

anmälan ska leda till en fällande dom att den utsatta personen känner sig trygg, att personen 

vågar och vill medverka i processen (a.a.).  
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NCK beskriver också att känslor av bland annat skam och skuld och rädslan av att inte bli 

trodd på kan göra det svårt för den utsatta att berätta vad denne varit med om (Nck4). Ofta 

befinner sig de utsatta personerna som kommer i kontakt med polisen och sjukvården i en 

akut känslomässig kris. Det är därför viktigt att personalen är kunnig och bemöter de utsatta 

med respekt. Flera studier gällande våld mot kvinnor i nära relationer visar att hälso- och 

sjukvårdens bemötande har stor betydelse för om den utsatta vill berätta om sin situation. Om 

vårdpersonalen är empatisk, öppen och lyhörd och inte ifrågasätter berättelsen eller våldets 

allvar, utan låter personen berätta om sin situation med egna ord så underlättas berättandet 

(a.a.).    

 

Förförståelse 

Vår förförståelse omfattar åsikter och uppfattningar som vi har om det ämne vi har intresserat 

oss för att studera (Dalen, 2008, s.13).  

Mitt intresse för detta ämne har uppstått utifrån att jag själv tidigare har arbetat extra på ett 

skyddat boende. Jag hade innan det arbetet inte kommit i kontakt med våldsutsatta kvinnor på 

det sättet, vilket till en början skapade en hel del känslor och tankar kring kvinnorna och 

ämnet i stort. Tankar som dök upp var: kan man någonsin hindra att det kommer att hända en 

själv och kan man på något sätt säga vem som drabbas? Jag tycker fortfarande inte att dessa 

frågor är helt enkla att svara på och kommer heller inte att försöka göra det i denna studie. Jag 

har såklart fått en något större kunskap inom området men den är långt ifrån fullständig, om 

den nu någonsin kan bli det. Jag har däremot inte någon större erfarenhet av att ha träffat 

aktörerna som jag tar upp i studien tillsammans med kvinnorna. Att de har en viktig roll för 

att stödja och hjälpa dessa kvinnor vet jag. Jag har varit med i situationer där man pratar om 

att till exempel: den socialsekreteraren är bra eller den polisen är bra. Man pratar i vardagen 

ibland om att man ska ha tur att träffa eller få rätt person som ska hjälpa en, med alla möjliga 

saker, stora som små. Det gjorde att jag började fundera på om det även gäller för dessa 

kvinnor. För att de ska få rätt hjälp, ska det då handla om vilken socialsekreterare hon har fått 

som handlägger hennes ärende eller vilken polis hon har fått som ska hålla i hennes förhör 

eller sköta utredningen? Detta gjorde att jag faktiskt ville undersöka hur det ser ut, om än i en 

liten skala, hur man faktiskt bemöter dessa kvinnor. Min egen erfarenhet säger också att 

personalen som arbetar heltid och har gjort det under flera år har en hel del upplevelser och 

erfarenheter av att vara med i situationer där de faktiskt får en inblick i hur olika aktörer 

bemöter dessa kvinnor. 
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Metoder och material 

Val av metoder 

Att studera hur personer uppfattar och tolkar sin omgivning är att ha ett kvalitativt 

förhållningssätt och är en flexibel och dynamisk forskningsprocess som ger utrymme för 

variationer (Backman, 2008, s. 53). Genom att samtala kan vi samla kunskap om erfarenheter, 

känslor, attityder och lära känna andra människor och den värld de lever i. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.15-19) är ett samtal som har en struktur och ett syfte en intervju, med 

vilken man söker förståelse för intervjupersonens upplevda värld.  

I ett inledande skede funderade jag på att använda mig av fokusgrupper som intervjuform. 

Fokusgrupper är en form som används när det är viktigt att få fram en stor mängd synpunkter 

och olika uppfattningar och där det inte är viktigast vem som säger vad utan vad som faktiskt 

sägs och hur det sägs (Bryman, 2011, s. 444-450; Kvale & Brinkmann, 2009, s.166). Denna 

intervjuform är dock tidskrävande både i form av att hitta tillräckligt många informanter samt 

att det snabbt kan bli en stor mängd data som också kan vara svår att analysera (Bryman, 

2011, s.463). Det blev därför ett naturligt val för mig att göra enskilda intervjuer. Ett 

kvalitativt förhållningssätt valdes eftersom det är intervjupersonernas egna upplevelser och 

erfarenheter som senare ska svara på mitt syfte.  

För nybörjare inom intervjuforskning kan det vara bra att ha hjälp på vägen för att hålla 

fokus. Därför har jag så gott som möjligt följt de sju stadier som Kvale och Brinkmann (2009) 

har listat: 1, Tematisering- Syfte formulerades och föreställningen om ämnet för 

undersökningen. 2, Planering- Planera upplägget utifrån kunskapen som eftersträvas och 

beaktande av de moraliska konsekvenserna. 3, Intervju- Intervjuer efter en intervjuguide med 

ett reflekterande förhållningssätt. 4, Utskrift- Överföring av intervjumaterialet från tal till 

skrift. 5, Analys- Avgöra lämpliga analysmetoder. 6, Verifiering- Fastställ reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet. 7, Rapportering- Rapportera resultatet och de använda metoderna (a.a., 

s.118). 

Studien har en explorativ och deskriptiv ansats som låter intervjuerna vara mer öppna och 

mindre strukturerade för att sedan låta begrepp och teori växa fram ur det intervjuarbete som 

har genomförts (Larsson et al., 2005,s.95; Kvale & Brinkmann, 2009, s.121).  

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Sex semi-strukturerade intervjuer har gjorts med fasta teman som berörts.  Denna form av 

intervjuer låter intervjupersonerna utforma svaren på sitt eget sätt och dessutom behöver inte 
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alla frågor ställas i exakt samma följd, samt att ytterligare frågor kan ställas när forskaren 

anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2011, s.415).  

Intervjuerna genomfördes i maj 2012 med sex heltidsanställda på ett skyddat boende. 

Informanterna fick själva bestämma plats för intervjuerna och de utfördes alla på 

informanternas arbetsplats. Eftersom det fanns avskilda samtalsrum på arbetsplatsen där vi 

kunde prata ostört ansåg jag att det var en bra plats att vara på. Två intervjuer per dag under 

tre dagar genomfördes. För att komma i kontakt med informanterna ringde jag till boendet och 

talade med chefen. Jag förklarade syftet med uppsatsen och de etiska kraven som jag tog 

hänsyn till, att intervjuerna skulle spelas in endast för denna uppsats, samtycke skulle 

inhämtas samt att boendet och informanterna skulle vara anonyma. Denna information 

mailade jag sedan till chefen. Detta förklarades igen på plats för varje intervjuperson och de 

fick läsa igenom informationsbrevet. Intervjuerna varade i mellan 27 minuter till 1timme och 

16 minuter.  

 

Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. För att komma åt inspelningarna behövdes en 

kod som endast jag själv hade tillgång till och ljudkvaliteten var bra, därför blev det ett val 

som kändes säkert att använda.  

 Transkription innebär en selektion och bearbetning av det talade ordet. Genom att skriva ut 

inspelade intervjuer ordagrant elimineras missuppfattningar (Olsson & Sörensen, 2007, s.98-

99). Jag gjorde en ordagrann transkribering så fort som möjligt efter intervjuerna. Detta var 

tidskrävande och det dröjde därför ett tag innan skriften sorterades. Vid utskriften togs alla 

namn bort som hade kommit med vid presentationen i början av inspelningen. De utskrivna 

intervjuerna printades sedan ut på papper och färgkodades. Därefter lades de ut på golvet och 

klipptes i olika delar för att lättare kunna få en överblick och placera resultatet i olika teman. 

Resultatet presenteras sedan med hjälp av meningskoncentrering. Detta innebär att 

informanternas yttranden har dragits samman till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.221). 

 

Avgränsningar och urval 

På grund av den korta tiden som angetts för uppsatsen så har jag begränsat mig till att endast 

utföra intervjuer med personal på ett boende och inte flera. Jag fick snabbt svar om att sex 

heltidsanställda från en och samma arbetsplats ville ställa upp på intervjuer. Enligt Bryman 

(2011, s.194) är detta ett så kallat bekvämlighetsurval, man tar de personer som för tillfället 
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finns tillgängliga för forskaren. Jag är medveten om att detta begränsar mitt resultat. Den 

information som jag har fått och som leder till mitt resultat utgör inte några slutgiltiga resultat, 

men kan däremot leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat på andra 

områden, eller fungera som en grund för vidare forskning (a.a., s.195). Flera av de placerade 

kvinnorna har barn och boendet har ett tydligt barnperspektiv (personlig kontakt, 5 maj, 

2012). Men även har jag varit tvungen att begränsa mig eftersom materialet skulle bli allt för 

omfattande om jag dessutom beskrev barnens situation. Jag tycker absolut inte att de har en 

mindre viktig roll.  

Informanterna består av sex kvinnor som alla arbetar heltid på boendet. Jag har valt att 

fokusera på upplevelser hos personalen då det är deras egna tankar och upplevelser som jag 

vill undersöka och har därför inte frågat efter ålder på informanterna då jag inte anser att det 

är relevant. De har arbetat mellan 6-8 år inom verksamheten och är alla utbildade socionomer. 

Jag har även här begränsat till att endast intervjua de heltidsanställda och inte intervjuat 

personalen som arbetar extra, då de inte har en lika tydlig insyn i kvinnornas ärenden, inte 

möter alla kvinnor som placeras på boendet och inte heller lika ofta möter andra aktörer 

tillsammans med kvinnorna. Eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen 

av dem är en tidskrävande process så kan inte antalet informanter vara för stort, däremot 

måste det ändå finnas en sådan kvalitet på intervjuerna att det går att använda som underlag 

för tolkning och analys (Dalen, 2008, s.54).  

 

Metodologiska överväganden och komplikationer  

En kvalitativ studie kan medföra vissa problem. Något som kan påverka informanternas svar 

är intervjuarens egenskaper som till exempel kön, etnisk bakgrund och socioekonomisk status 

ihop med samspelet och samverkan som kan finnas mellan intervjuns tema (Bryman, 2008, 

s.223). Jag kan inte svara på hur det har påverkat svaren jag har fått av informanterna, men 

det är något som jag har funderat över utifrån att jag har haft en förförståelse för ämnet samt 

att jag är kvinna och har intervjuat kvinnor om utsatta kvinnor. Detta kan också påverka 

informanterna till att ge så kallade önskvärda svar eller att vilja ge en positiv bild av sig själv 

(a.a., s.224). I något fall när jag har tyckt att det har varit ett väldigt ”korrekt” svar har jag då 

valt att inte gå in mer på de svaren utan försökt att ställa andra frågor för att få fram mer 

personliga svar. Enligt Bryman (2011, s.224) är detta ett sätt att skapa distans för att begränsa 

de effekterna.  

 Att använda sig av en kvalitativ forskningsansats i sig medför viss kritik, bland annat att 

den är subjektiv och att det inte går att generalisera resultaten på grund av ett för litet urval av 
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informanter (Kvale & Brinkmann, 2009, s.184, 187, 280). Att alla mina informanter kommer 

från samma arbetsplats kan också påverka studien. Jag har inte sett detta som ett problem 

eftersom jag är ute efter att få ta del av informanternas egna erfarenheter och upplevelser. 

Tvärtom så har jag sett det som intressant att undersöka om de har liknande upplevelser och 

erfarenheter eller om de skiljer sig åt. Det har däremot gjort att jag har varit tvungen att 

fundera på hur jag ska kunna utlova anonymitet för informanterna. För att kunna tillgodose 

det etiska kravet om anonymitet för informanterna, inte bara gentemot utomstående men 

också inom informantgruppen, har jag valt att inte ha med figurerade namn i presentationen 

av resultatet. Jag kan i och med detta inte garantera fullständig anonymitet mellan 

informanterna men det har också diskuterats med dem innan intervjuerna. 

 För mig har den kvalitativa ansatsen varit relevant. Den låter intervjun röra sig i olika 

riktningar och ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt och 

därefter kan intervjuaren vara flexibel (a.a., s.413). Inom ramen för tiden till studien anser jag 

också att antalet informanter är tillräckliga. Jag är medveten om att det inte går att 

generalisera resultatet till en hel population, det vill säga alla som arbetar på skyddade 

boenden eller andra grupper som möter våldsutsatta kvinnor. Enligt Bryman (2011, s. 369) 

kan man dock istället generalisera resultatet till teori.  

Forskaren kommer i mötet med informanterna och med materialet alltid att bidra med sin 

förförståelse (a.a., s.13). Jag har ibland tyckt att det har varit lite svårt att försöka vara ”blank” 

inför vissa frågor eller svar under intervjuerna eller under materialinsamlingen men har ändå 

varit medveten om att min förförståelse kan påverka och har därför varit väldigt försiktig med 

att inte ställa ledande frågor eller att försökt att hitta en viss typ av litteratur eller forskning. 

Vid tiden för sammanställningen av resultatet/tolkningen märkte jag att frågan som ställdes 

till informanterna gällande ”om de placerade kvinnorna hade något mer gemensamt utöver att 

de har varit utsatta för våld”, mer var riktad för att få en vidare beskrivning av kvinnorna. 

Frågan ställdes alltså inte för att försöka hitta någon gemensam nämnare hos kvinnorna utan 

för att få information om deras situation och bakgrund. I resultatet/tolkningen kommer därför 

informanternas svar på denna fråga att tolkas som en beskrivning av kvinnorna. Hade jag gjort 

nya intervjuer idag hade den frågan omformulerats till att fråga om en beskrivning av de 

placerade kvinnorna.  

 

Litteratursökning 

För att söka litteratur har jag använt mig av flera databaser. Jag har sökt i Libris, DiVA, 

SocINDEX, Academic Search premier, Google och Google Scholar. Jag har även sökt vidare 
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utifrån referenser i böcker inom ämnet. Sökord som jag har använt mig av som mest i olika 

kombinationer är skyddat boende, personal, bemötande, behov, våldsutsatta kvinnor, 

kvinnojour, våld i nära relationer. Dessa sökord har även sökts på engelska. Jag har dock 

använt mig av en mängd fler olika sökord då det är ett brett ämne som det finns en hel del 

skrivet om. De internetreferenser som anges i studien är oftast resultat av vidare hänvisningar 

från olika aktörer som forskar inom ämnet som bland annat Nationellt centrum för 

Kvinnofrid. Eftersom det finns mycket skrivet inom ämnet har jag varit tvungen att begränsa 

insamlingen. Ett val jag gjorde blev därför att fokusera på litteratur gjord på svensk forskning 

men samtidigt hänvisar den många gånger till utländsk forskning vilket även tas upp i studien.  

 

Etiska överväganden 

Jag har i hela studien tagit hänsyn till Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. I lagen skrivs: 

 

Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt 

material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet 

med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

 

Jag har följt de fyra allmänna huvudkraven i det grundläggande individskyddskravet vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet måste man upplysa deltagarna i studien om syftet med 

studien (a.a.). För att uppfylla detta skrev jag ett informationsbrev som alla informanter fick ta 

del av. De fick alla läsa igenom det på plats innan intervjuerna startade. Det är där viktigt att 

syftet med studien framkommer och hur genomförandet ska ske. Jag förklarade syftet och att 

intervjuer kommer genomföras, en ungefärlig tid för intervjun samt att informanterna själva 

får välja plats för genomförandet av intervjuerna. Det exakta syftet har dock ändrats under 

arbetets gång för att bli mer precist. Jag informerade informanterna muntligt om att detta 

kunde hända. Det framfördes att deltagandet är frivilligt och när som helst avbrytas samt att 

materialet endast kommer att användas för uppsatsen.  

Informanterna har själva rätt att bestämma över sin medverkan för att samtyckeskravet ska 

vara uppfyllt (a.a.). Därför inhämtade jag ett muntligt samtycke av informanterna till att delta 

i studien innan intervjuerna för att uppfylla detta krav.  

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges största möjliga konfidentialitet 

samt att personuppgifter ska vara oåtkomliga för obehöriga (a.a.). All information har varit 
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oåtkomlig för andra personer genom att förvaras i dator och telefon som båda har varit 

lösenordsskyddade. Under transkriberingen av intervjuerna togs namn bort och en 

färgkodning skedde.  

Nyttjandekravet innebär att man endast använder det insamlade materialet i forskningssyfte 

och inte exempelvis i kommersiellt syfte (a.a.). Detta har uppfyllts genom att endast använda 

det insamlade materialet för denna uppsats.  

 

Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten, att undersökningarna är korrekt utförda medan 

validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka (Thurén, 2007, s.26). Enligt 

Bryman (2011, s.352-353) har det föreslagits av andra författare att det inom kvalitativa 

studier borde bedömas och utvärderas utifrån andra kriterier, nämligen tillförlitlighet och 

äkthet. En anledning till detta är att det de anser att det inte finns en absolut sanning i den 

sociala verkligheten utan att det kan finnas flera möjliga beskrivningar 

(a.a., s. 354).  

Något som kan påverka validiteten i min studie är det låga antalet av informanter vilket har 

orsakats på grund av tidsbristen. Jag har haft för avsikt att undersöka beskrivningar och 

upplevelser hos personal på skyddat boende och också har genomfört mina intervjuer med 

sådan personal vilket ger en hög validitet. Jag har också i det senare skedet av arbetet ständigt 

kontrollerat att det material som har samlats in och använt mig av har varit kopplat till syftet.    

Reliabiliteten är enligt Bryman (2011, s. 360-361) viktig för att säkerhetsställa att det har 

skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen, bedömningen av 

kvaliteten och de teoretiska slutsatserna. För att säkerhetsställa reliabiliteten har jag i samtliga 

intervjuer utgått från en och samma intervjuguide. Detta för att frågorna ska vara tydligt 

formulerade och inte kunna ges olika tolkningar för informanterna (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s.89).  

Teori 

Jag har valt att reflektera kring resultatet utifrån Johan Cullbergs (2006) kristeori, då det 

framkommer i resultatet/tolkningen att många kvinnor som placeras på boendet befinner sig i 

kris och det finns ett behov av krisbearbetning hos kvinnorna, vilket också är en viktig del av 

arbetet på det skyddade boendet för att kvinnorna ska kunna få den hjälp de behöver.  
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Resultatet kommer även att analyseras utifrån Ulla Holms (2009) perspektiv på det 

professionella förhållningssättet för att belysa vikten av aktörernas förhållningssätt då det 

handlar om bemötandet gentemot kvinnorna. Ulla Holm är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut 

och docent i pedagogik vid Uppsala universitetet och belyser i boken Det räcker inte att vara 

snäll- om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken (2009) vad som 

skiljer professionella hjälpare från amatörer. Den teoretiska ramen för hennes studie är 

psykoanalytisk.  

Kristeori 

Enligt Cullberg (2006, s.19) är ett psykiskt kristillstånd då människor befinner sig i 

livssituationer där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 

förstå eller psykiskt hantera händelserna. Han beskriver fyra aspekter av den psykologiska 

krissituationen som är viktiga att ha kunskap om:  

Den första aspekten handlar om att veta vilken den utlösande situationen är, vilket kan 

vara av två slag, dock kan de ofta vara sammanvävda. Den ena är traumatiska kriser, vilka 

kan vara oväntade och plötsliga yttre påfrestningar och som innebär ett hot mot bland annat 

tryggheten, den fysiska existensen eller den sociala identiteten och kan vara situationer som 

hotsituationer, plötslig uppsägning eller förluster av anhöriga. Den andra är utvecklingskriser 

eller livskriser som också utlöses av yttre händelser men tillhör det normala livet, som 

däremot kan bli övermäktiga, som att få barn, övergången från tonåring till vuxen eller att bli 

pensionär. De är ofta mer komplexa och svåravgränsade än de traumatiska kriserna (a.a., 

s.19). 

Andra aspekten gäller frågan om vilken inre, personlig betydelse det inträffade har för den 

drabbade. Att ha en viss kunskap om personens förhistoria och tidigare utveckling ger 

möjlighet till förståelse om varför människor reagerar på olika sätt (a.a., s.20). Tredje 

aspekten handlar om vilken aktuell livsperiod personen befinner sig i. Yttre händelser kan få 

olika innebörd för människor beroende på olika kritiska åldersperioder som de befinner sig i 

(a.a., s.20). Fjärde aspekten som har stor betydelse är de sociala förutsättningarna vilka 

beskrivs som familje- och arbetssituationen. Om familje- eller arbetsgruppen är väl 

fungerande kan denna ge stöd till den som hamnar i en kris, om gruppen däremot är dåligt 

fungerande kan gruppen bli ytterligare störd i sin funktion (a.a., s.21). 

Att få stöd i att uttrycka känslor av smärta, sorg, skuld och aggressivitet kan för den 

krisdrabbade personen vara ett sätt att göra krissymptomen mer förståeliga. Detta kan också få 

personen att inse att det finns hopp om framtiden. Behandlaren blir ett stöd genom det svåra, 
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vilket kan hindra personen från bland annat självdestruktiva handlingar eller felaktiga 

föreställningar om verkligheten. Detta är något bland det mest betydelsefulla inom kristerapin, 

det så kallade vikarierande hoppet (a.a., s.157-158).  

Professionellt förhållningssätt 

Ett antagande som ligger till grund för Ulla Holms studie är att individer alltid och samtidigt 

fungerar på olika nivåer, medveten/omedveten, primitiv/mogen och känslomässig/rationell, 

vilket kan medföra att den professionelle omedvetet tar avsteg från en princip eller ett 

förhållningssätt som denne egentligen tror sig följa. Ulla Holms (2009) definition av 

professionell hållning lyder: Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet 

styras av det som gagnar patientens/klientens legitima behov- inte de egna behoven, 

känslorna och impulserna (s. 51).  

 En professionell hållning innebär att agera på ett annat sätt än vad som vanligtvis skulle 

gjorts- där det naturligaste skulle vara att agera utifrån att försöka tillfredsställa sina egna 

behov, utifrån sina känslor eller styras av impulser (a., a. s.51). Ofta finns det en 

makt/beroende relation mellan den professionella hjälparen och klienten. Det kräver då att 

hjälparen/behandlaren tillägnar sig de etiska riktlinjerna för att skydda klienten i den ojämna 

maktsituationen. Den professionella hållningen skiljer professionella från amatörer och är en 

läroprocess under den blivande professionelles utbildning där en yrkesidentitet skapas, där 

internaliserad psykologisk kunskap och etiska värderingar ingår. Holm menar att denna 

yrkesidentitet hjälper den professionelle att förbli professionell och är ett stöd i stunder under 

press och i val mellan olika handlingar (a., a. s. 48). Den professionella hållningen ska även 

skydda mot godtycklighet (s. 66). 

Holm (2009) beskriver att klientens legitima behov består i klientens rättighet att få ta del 

av den professionella hjälparens kunskaper och erfarenheter och att hjälparen faktiskt 

anstränger sig att använda sig av dessa för att hjälpa klienten. Ett visat intresse och en 

ansträngning från hjälparens sida kan öka chansen för klienten att känna tillit och förbättra 

samarbetet. Vidare förklarar Holm att det är klientens rättighet att bli behandlad med respekt. 

Holm menar att bli bemött med respekt innebär att känna ett värde som människa och hjälper 

klienten att behålla en god självbild. Hon menar vidare att respekt är extra viktigt att visa då 

klienten befinner sig i en beroendeställning, där klienten är beroende av hjälparens kunskaper 

och kompetens för att lösa sin situation (s.52-53). Att ge ett personligt bemötande innebär att 

den professionella ser klienten, klienten blir visad uppmärksamhet och intresse och blir sedd 

som en medmänniska.  Att vara personlig är inte detsamma som att vara privat. Holm menar 
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att vara privat innebär att styras av sina egna behov och i dessa sammanhang blir det istället 

ett oprofessionellt bemötande (a., a. s.54).  

Holm (2009) beskriver två övergripande krav i det professionella förhållningssättet: Att 

acceptera att relationen till patienten/klienten inte är symmetrisk och att vara (något så när) 

medveten om egna behov, känslor och impulser (s.55). Det första kravet, att relationen mellan 

klienten och den professionella är asymmetrisk förklaras utifrån att det är klientens behov som 

fokus ligger på. Den professionella kan bland annat inte kräva att bli visad respekt eller 

tacksamhet från klienten men måste ändå själv visa det (a., a. s.56). Det andra kravet syftar till 

att försöka ha en medvetenhet om sina egna behov, inre reaktioner och känslor som kan 

uppstå. Genom en medvetenhet om dessa kan de kontrolleras. Känslor som ilska och 

hjälplöshet har ofta beskrivits som svårast att hantera. Hanteringen av dessa känslor kan ske 

på olika sätt. Ett sätt är att neutralisera ilskan via förståelse av klienten och samspelet som 

sker. Att ha en förståelse för klientens reaktioner kan då istället skapa en medkänsla för 

klienten, och empati kan visas istället för ilska. Den empatiska förmågan utvecklas med tiden 

och genom ökad erfarenhet hos de professionella som har viljan att förstå sina klienter (a., a. 

s.57-58).  

Att få en del av sina behov tillfredsställda i sitt yrke är helt i sin ordning så länge de går 

hand i hand med klienternas/patienternas behov och inte skadar deras trygghet och integritet.  

Holm förklarar att det finns några behov som den professionella hjälparen bör ha en ökad 

medvetenhet om och vara extra uppmärksammad på då det är viktigt att dessa inte tar över. 

De beskrivs vara behov av makt och kontroll, att vara duktig, att bli sedd, att vara omtyckt 

och sadistiska impulser. Att ha en alltför stor kontroll över klienter/patienter kan i vissa fall 

medföra passivitet och ett ökat beroende hos klienterna/patienterna. Och att försöka vara 

duktig kan visa sig genom att den professionella vill få klienten att klara av vissa uppgifter. 

Om dessa uppgifter sedan inte uppfylls kan den professionella känna en besvikelse och ge upp 

sitt arbete med klienten/patienten. När det gäller att få uppmärksamhet, bekräftelse och att bli 

sedd så är det patienten/klienten som har företräde. Att hjälparen berättar lite om sig själv är 

oftast inte till gagn för den som är i behov av hjälp, snarare tvärt om, så kan det skrämma bort 

den hjälpsökande. Att försöka vara till lags för att bli omtyckt kan i många fall gagna 

klienten/patienten. Det har däremot en negativ inverkan om den professionella undviker att 

framföra eller samla in viktig information som kan vara viktigt för ärendet. Detta undvikande 

kan också vara påverkat av känslor som rädsla och genans. Sadism är något som det oftast 

inte talas om trots att sadistiska handlingar förekommer. Att utsätta klienter/patienter för 

smärta med flit och ”för skojs skull” beskrivs här som sadism (s.58-63). 
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Tidigare forskning  

Riskfaktorer 

Utredningen Att ta ansvar för sina insatser-Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

(SOU2006:65)tar upp ett antal orsaker till att merparten av kvinnorna som befinner sig på 

skyddat boende i Sverige har utländsk bakgrund, vilka kan bero på att dessa kvinnor har ett 

mindre socialt nätverk än kvinnor med svensk bakgrund samt att det kan finnas särskilda 

behov hos dessa kvinnor då de kanske inte behärskar det svenska språket, inte vet hur de ska 

ta sig till olika platser eller kanske inte vet vilken hjälp som finns att få och vart denna kan 

fås. Det kan även finnas en rädsla att ta kontakt med olika myndigheter. Detta kan göra att det 

blir än mer problematiskt för kvinnorna och det kan därför finnas behov av att få mer praktisk 

hjälp. Dessa svårigheter beskrivs också skapa en särskild sårbarhet hos kvinnorna vilket kan 

utgöra ett hinder då det kommer till att få den hjälp och det skydd som behövs (SOU2006:65, 

s.84-85). Utredningen nämner dock vidare en amerikansk studie som jämfört resultat från 

USA, Canada och Australien som visar att kvinnor med utländsk bakgrund inte drabbas av 

våld i nära relationer oftare än andra kvinnor (Menjivar, C. & Salcido, O. 2002, se 

SOU2006:65, s.83).  

I artikeln Intimate Partner Violence (Stewart et al., 2013) lyfts gemensamma teman och 

viktiga resultat fram från internationell forskning och från forskning med särskilt fokus på 

kanadensiska uppgifter. Artikeln kartlägger och beskriver mönster som finns inom våld i nära 

relationer när det gäller bland annat våldets förekomst, riskfaktorer, särskilda populationer, 

hälsoproblem och prevention (s.1). Det beskrivs att våld i nära relationer förekommer i 

världens alla länder, inom alla kulturer, religioner och socioekonomiska grupper. Flera 

kanadensiska undersökningar visar dock att det finns relativt bestämda mönster som visar på 

en ökad risk för att bli utsatt för våld i nära relationer. Bland annat att ha en relation med en 

yngre person, att vara separerad, att ha en dålig ekonomi eller att det finns alkohol- eller drog 

problem. Den internationella forskningen visar också att bland annat personlighetsstörningar, 

depressioner och konflikter inom förhållandet är faktorer som spelar in vid risker för våldet. 

Några populationer beskrivs löpa större risk än andra att bli utsatta för våld i nära relationer. 

En av dessa beskrivs vara nya invandrare (vilket inkluderar flyktingar och asyl sökande) från 

patriarkaliska kulturer och där man kanske inte kan det nya språket, inte tillåts vistas ute själv 

eller inte känner till landets lagar och instanser som finns tillgängliga. Enligt den 

kanadensiska forskningen utsätts kvinnor invandrade från u-länder i större utsträckning för 
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våld i nära relationer än kvinnor invandrade från i-länder eller inrikes födda kvinnor (a.a., s. 

2-4).   

Ytterligare en artikel beskriver också den ökade sårbarheten som kan finnas hos 

invandrade kvinnor i USA, Culturally Competent Intimate Partner Violence Risk 

Assessment:Adapting the Danger Assessment for Immigrant Women (Messing et al., 2013). 

Man beskriver även här faktorer som bland annat isolering, synen på könsroller och våld, låg 

inkomst och begränsade möjligheter till anställning som orsaker till våldet (s.264). Enligt 

artikeln har 65-80 procent av kvinnomorden som skett inom ramarna för partnervåld föregåtts 

av tidigare våld inom relationen, vilket gör att våld i nära relation utgör den största risken för 

kvinnomord i USA, oavsett bakgrund (s.263).  

Stöd och bemötande 

Socialtjänsten 

Utredningen Att ta ansvar för sina insatser-Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

(SOU2006:65)beskriver och analyserar socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och 

barn. Det framkommer att många kommuner säger sig kunna erbjuda skyddat boende som 

insats för våldsutsatta kvinnor. Vad som erbjuds som skyddat boende varierar dock. Det har 

visats sig vara bland annat jourlägenheter som har skyddad adress men utan personal till 

hotell eller till och med campingstugor som har använts vid akuta fall. Bristen på skyddade 

boenden och stödboenden kan vara en orsak till att kvinnorna går tillbaka till hemmet (a.a., 

s.130-132). 

Ersta härbärge nämns som ett exempel på ett skyddat boende för kvinnor med stort behov 

av skydd och stöd. Detta boende beskrivs ha utbildad personal dygnet runt på plats samt på en 

hemlig adress. En jämförelse görs med en ideell kvinnojour som är bemannat ett fåtal timmar 

i veckan av frivilliga kvinnor. Det förklaras att båda typer av boenden behövs, men på grund 

av socialtjänstens ”trängda ekonomiska läge” eller prioritering av resurser så väljs ibland det 

billigare alternativet vilket inte alltid är bäst för den våldsutsatta kvinnan (a.a., s.134). Det har 

också visat sig ske omplaceringar från ett dyrare boende till ett billigare när ansvarig 

förvaltning tagit över. Detta kan ses som ett sätt att tänka på den kortsiktiga ekonomiska 

situationen istället för den osäkra framtidens ekonomiska situation såväl som att socialtjänsten 

har en låg prioritering då det kommer till arbetet med våldsutsatta kvinnor (a.a., s.135).   

I utredningen tar man även upp bemötandet från socialtjänsten gentemot de våldsutsatta 

kvinnorna som en viktig del då det kommer till att välja insats för kvinnorna (a.a., s.155). Det 

beskrivs att kunskaperna om våld mot kvinnor hos socialsekreterarna spelar roll för vilket stöd 
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som erbjuds till kvinnorna. Hos de socialsekreterare där kunskapen är högre ges ett bättre 

stöd. Att få en handläggare som har stor eller i alla fall tillräcklig kunskap om ämnet liknas av 

många med ett lotteri. Det framkommer även att det ibland finns ett alltför utpräglat 

familjeperspektiv inom socialtjänsten och att det, trots år av kunskapsutveckling, finns 

exempel på att våldsutsatta kvinnor skuldbeläggs och ifrågasätts. En del menar att för att 

bemöta våldsutsatta kvinnor behövs ett reflekterande över sitt egna förhållningssätt till våldet. 

Att våldet uppfattas som obehagligt kan skapa en distansering och en uppfattning om att det 

krävs en enorm specialisering inom området för att hjälpa dessa kvinnor och att ha en sådan 

känsla inför arbetet kan som värst leda till en handlingsförlamning (a.a., s.156).  

Polisens arbete och bemötande 

I rapporten Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer (Brå, 2008:25) belyser 

man hur våldsutsatta kvinnor ser på polisens information, bemötande och utredningsarbete. 

Studien bygger på enkätsvar från kvinnor som själva eller genom en annan person kommit i 

kontakt med polisen efter att mannen har blivit anmäld för misshandel. Eftersom studien 

endast bygger på svar från 54 kvinnor bör resultaten tolkas med försiktighet. Den anses enligt 

Brottsförebygganderådet (Brå) ändå bidra med värdefullt underlag gällande kvinnornas 

kontakter med rättsväsendet (a.a., s.6,9,57).  

Arbetet med mäns våld mot kvinnor har de senaste åren prioriterats högre inom 

rättsväsendet för att försöka minska våldet. Att de våldsutsatta kvinnorna får ett bra 

bemötande från polisen kan inte bara öka kvinnornas chans till att läka och återfå sitt 

livsutrymme, det kan också skapa ett bättre samarbete vilket i sin tur kan öka chansen för en 

lagföring för mannen. Om den våldsutsatta kvinnan känner sig dåligt bemött och missförstådd 

kan utredningen påverkas negativt (a.a., s.55-56). Detta kan även skapa psykisk stress hos 

kvinnan och hon kan då drabbas av en sekundär traumatisering varför det även är viktigt att 

polisen har kunskaper om kvinnornas reaktioner samt att reaktionerna kan vara olika hos olika 

kvinnor. För att de våldsutsatta kvinnorna ska kunna berätta vad de har varit med om och 

lämna den information som är nödvändig är det viktigt att polisen lyssnar, att de kan ge svar 

på kvinnornas frågar samt att de även ställer frågor. Om kvinnorna möts av en avvisande eller 

nonchalant attityd från polisens sida och känner sig misstrodda, kan det istället medföra att 

viktig information inte framkommer eller i värsta fall att kvinnorna skuldbelägger sig själva 

och går tillbaka till den våldsutövande mannen (a.a., s.58).  

 Studiens resultat visar att de flesta kvinnorna var nöjda med polisens bemötande, de 

upplevde poliserna som hjälpsamma, stödjande och respektfulla. Bland de negativa 
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upplevelserna fanns bland annat att poliserna inte varit förtroendeingivande eller verkat vara 

engagerade. Resultatet visar också att kvinnor med annat etniskt ursprung än svenskt inte var 

lika nöjda med bemötandet som kvinnor med svenskt ursprung (a.a., s.66-67).  

Bemötande inom vården 

Socialstyrelsens rapport ”Tack för att ni frågar”-Screening om våld mot kvinnor (2002) 

redovisar erfarenheter av ett projekt med screening om våld mot kvinnor vid barnmorske- och 

ungdomsmottagningar. Metoden består i att rutinmässigt ställa frågor till kvinnorna som 

besöker olika typer av mottagningar, även ifall där det inte är för just våldet som kvinnorna 

först kommer dit. Med hjälp av screening kan våldsutsatta kvinnor synliggöras och de kan 

därmed erbjudas stöd och hjälp, vårdpersonalens medvetenhet om våldsutsatthet ökar samt 

kunskapen om hur de ska bemöta och vara lyhörda för kvinnornas tecken om utsattheten. 

Flera projekt med screening gjorda i USA visar att vårdpersonalens förmåga att identifiera 

och stödja våldsutsatta kvinnor ökar med hjälp av metoden. Frågorna till kvinnorna ska ställas 

med raka frågor som är icke värderande och med respekt för kvinnornas autonomi (a.a., s.7-

11). 

 Undersökningar visar att vårdpersonal tidigare visat ett motstånd till att ställa dessa typer 

av frågor gällande våldsutsatthet rutinmässigt, dels på grund av rädsla för att kränka 

kvinnorna men också på grund av tvivel på hur personalen ska hantera svaren som kvinnorna 

ger. Våldsutsatta kvinnor som har tagit del av dessa frågor och blivit informerade om att det är 

rutinmässigt, har visat sig positiva till att de ställs (a.a., s.11). 

 Resultatet av projektet visar att vårdpersonalen har kunnat synliggöra fler våldsutsatta 

kvinnor än tidigare och under projektets gång minskade även personalens motstånd till att 

ställa frågorna. Det visade sig även att flera barnmorskor upplevde att arbetet fick en större 

meningsfullhet då deras insikter ökade och fick känslan av att bitar föll på plats. Det framkom 

också att barnmorskor blivit förvånade över både antalet kvinnor som varit eller är 

våldsutsatta samt vilka dessa kvinnor är, vilket styrker att det inte går att ana sig till vilka 

kvinnor som är våldsutsatta. En del kvinnor hade varit våldsutsatta tidigare men visade 

fortfarande ett behov av att få prata om sina erfarenheter och det framkommer av både 

personal och kvinnorna att det har inneburit en lättnad för kvinnorna att få berätta vad de varit 

utsatta för. Samtidigt visar det att en del kvinnor har lättare för att berätta om tidigare utsatthet 

men för att berätta om en pågående kan det behövas en mer långsiktig relation med 

personalen. En del kvinnor berättade under projektets gång om sina erfarenheter för första 

gången, vilket de uppgav hade varit till hjälp och stöd. Både framtida hälsoproblem och 
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eventuell ytterligare utsatthet kan förebyggas om kvinnorna ges möjlighet till samtal och 

bearbetning. Det visar även att för att screening ska vara möjligt krävs kontinuerlig utbildning 

av personal om våldet och samt en förståelse för högre ledning om vad metoden kräver vilket 

bland annat är tid. Tid för personalen att kunna möta kvinnorna samt tid för egen reflektion 

(a.a., s.58-62). 

Vikten av bemötandet 

I I arbete med våldsutsatta kvinnor- En handbok för yrkesverksamma (Grände et al., 2009) 

beskrivs det att våldsutsatta kvinnor kan ha långvariga kontakter med olika aktörer utan att 

våldet synliggörs på grund av att frågor inte ställs, antingen på grund av att tanken om att 

ställa frågor inte finns eller för att personen drar sig för att ställa frågor. Det visar sig dock att 

det viktigaste inte är hur frågorna ställs utan att de faktiskt ställs och frågorna kan även 

behövas ställas fler gånger. Fler anledningar till att frågorna inte ställs visas även här vara 

bland annat att man inte vet hur frågorna ska ställas, tidsbrist, oro över att kränka personen 

eller rädsla för att inte kunna hantera det som dyker upp (a.a., s.52-53). 

En konsekvens av våldet kan bli att de våldsutsatta kvinnorna har svårt att lita på andra 

människor och att de känner sig rädda för att inte bli trodda på. Det är därför viktigt att 

kvinnorna får berätta om sina erfarenheter på sitt egna sätt för en person som bekräftar henne, 

som aktivt lyssnar och kan förmedla att kvinnan blir trodd på och att våldet tas på allvar. Om 

kvinnorna möts av ett bra bemötande eller inte kan vara avgörande för om hon kommer att 

berätta om våldet (Grände et al., s.61-64). Vikten av att kvinnorna själva får ge uttryck för vad 

de vill ha hjälp med och hur de vill gå vidare förklaras med att det ger en chans för kvinnorna 

att återfå makten över sina liv. Samtidigt som det här kan vara svårt för en del kvinnor att 

faktiskt veta vilken hjälp som finns att få då de kan ha levt isolerade eller inte har stor 

kunskap om hur samhället fungerar (a.a., s.65). 

Författarna menar också att det inte är alla kvinnor som ser sig själva som misshandlade 

kvinnor, våldet kan ha blivit en del i deras vardag, de kanske inte ens är medvetna om att de 

har blivit utsatta för ett brott, varför det är viktigt för personer som möter kvinnorna att 

förklara våldet med ord som kvinnorna kan känna igen sig i (a.a., s.54, 57). Grände et al. 

(2009, s.73) förklarar att det kan vara en lättnad för kvinnorna att få höra att de inte är 

ensamma om sina upplevelser och att deras reaktioner på våldet inte är ovanliga, samt vikten 

av att förmedla kunskap om bland annat olika typer av våld och om normaliseringsprocessen 

till kvinnorna.  
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Att vara utsatt för våld kan även orsaka psykologiska trauman vilka kan leda till 

minnesförluster eller skapa känslor av att det som hänt faktiskt inte har hänt. Att kvinnorna 

drabbas av sömnsvårigheter, ångest och koncentrationssvårigheter är också vanliga 

konsekvenser. Allt detta kan medföra att kvinnorna får svårare att berätta vad de har varit 

utsatta för samt att kvinnorna kan uppfattas som förvirrade och kan dessutom ha svårt för att 

fatta beslut själva (a.a., s.35). 

I en krissituation 

Hanna Olsson (2011, s.23) beskriver att det är dubbelt traumatiskt att bli utsatt för våld i nära 

relation då det inte endast är våldet kvinnan ska förhålla sig till utan även till att det är en just 

nära person som utövar det. Olsson menar att detta kan påverka kvinnan så att hon själv inte 

inser att det är ett brott hon varit utsatt för eller att hon förnekar eller förringar händelsen. 

Olsson menar vidare att det viktigaste att ha med sig när man möter en våldsutsatt kvinna är 

att kvinnan är fråntagen sig själv, genom det våld hon har varit utsatt för har kvinnan blivit 

fråntagen både självkänsla och självförtroende men också sitt värde som människa (a.a., s.24). 

Samtidigt beskriver Olsson att man möter en kvinna som har överlevt och som befinner sig i 

en tillvaro av kaos och att det i ett akut krisläge är mycket som inte fungerar för kvinnorna. 

Det kan handla om saker som bland annat sömnen, ekonomin, boendet och omhändertagandet 

av eventuella barn. Att befinna sig i detta krisläge innebär ofta känslor av konstant ångest och 

psykisk oro vilket i sin tur kan göra det svårt för kvinnan att bära sig själv. Olsson förklarar 

att innan kvinnan kan föra några samtal om det hon har varit utsatt för är det viktigt att i det 

akuta krisläget skapa någon form av basal ordning (a.a., s.24-25).  

Grände et al. (2009) förklarar att kvinnorna kan lämna sina förhållanden på olika sätt. 

Ibland kan kvinnan själv ha planerat uppbrottet och ett eventuellt hjälpsökande. Men det kan 

också vara ett uppbrott som uppstår i en akut våldssituation där kvinnan själv eller någon runt 

om henne till exempel larmar till polisen. Enligt författarna är det viktigt att tänka på när man 

möter en kvinna som har lämnat mannen i en akut situation, att hon med stor sannolikhet 

befinner sig i en akut kris. Det är då viktigt att få kvinnan att känna sig trygg och att hon får 

tala med någon i lugn och ro. De förklarar vidare att det i den akuta krissituationen kan vara 

bra för kvinnorna att berätta för dem om olika krisreaktioner eftersom det ibland kan vara 

reaktioner som yttrar sig hos kvinnorna som de själva inte kan förstå (s.88-89).  

Normaliseringsprocessen 

Eva Lundgren (2004, s.13) beskriver normaliseringsprocessen för våldsutsatta kvinnor som en 

nedbrytningsprocess där våldet kommer att uppfattas och upplevas som normalt i takt med att 
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våldet utvecklas. Till en början kan kvinnorna bli chockade av våldet och uppleva det som 

oacceptabelt för att sedan övergå till att acceptera våldet och till och med kunna försvara det, 

detta på grund av att gränserna till slut suddas ut. Lundgren menar att vad kvinnorna tidigare 

ansett som fredliga och våldsamma handlingar samt motiven för dessa suddas ut och ses 

sammantaget som ett uttryck för kärlek och sker omärkligt. Om kvinnan dessutom isoleras 

kommer mannen att bli hennes enda referensram och hon kommer att ha svårt för att jämföra 

sina upplevelser av våld och ömhet. Det är inte ovanligt att lugnare stunder kommer att vägas 

upp mot det som vanligtvis är normalt, det vill säga våldet, och kvinnan kan uppfatta det som 

att mannen då ändå som snäll och kärleksfull. Lundgren menar att dessa stunder av lugn kan 

tillmätas större vikt än det onda som sker och detta kan förstärka kvinnornas tillgivenhet och 

det känslomässiga beroendet till mannen stärks. Hon menar att isoleringen och växlingen 

mellan våld och kärlek skapar förvirring och gränsförskjutningar hos kvinnan vilket leder till 

att möjligheterna för kvinnan att själv styra sitt liv krymps och hon blir till slut utplånad (a.a., 

s.49-60). 
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Resultat/tolkning 

Sammanlagt utfördes sex intervjuer med personal på ett skyddat boende. Samtliga 

informanter är heltidsanställda och utbildade socionomer. Tolkningen av det empiriska 

materialet presenteras med hjälp av tre huvudteman: Kvinnornas bakgrund och situation, 

Kvinnornas behov och Andra aktörer.  

Kvinnornas bakgrund och situation 

Bakgrund 

En av informanterna uttrycker att hon aldrig kan ta samtliga kvinnor och hitta en gemensam 

nämnare. Det framkommer tydligt att det inte går att beskriva en viss typ av personlighet hos 

kvinnorna, att det inte handlar om personen eller kvinnan i sig, utan att våldet och att bli 

placerad på skyddat boende kan hända vem som helst. Att det finns alla typer av 

personligheter, från alla samhällsskikt, klasser och bakgrunder när man ska beskriva 

kvinnorna. En informant säger: 

 

… men annars tycker jag att det är väldigt, väldigt, väldigt olika personer här som har blivit 

utsatta, alltså det finns ju inget så här- om du är så, så kommer du bli utsatt för våld, utan det är 

väldigt olika tycker jag. 

 

Det som dock främst beskrivs av samtliga informanter är att de flesta av kvinnorna som har 

varit utsatta för våld och har ett skyddsbehov och därmed blivit placerade på det aktuella 

skyddade boendet, är deras utländska bakgrund. Några av informanterna beskriver det tydligt 

medan vissa av informanterna mer antyder det. Bland annat när de nämner att kvinnorna inte 

alltid har så stor kunskap om hur vårt samhälle fungerar, att de inte känner till sina rättigheter 

eller skyldigheter eller hur man ställer sig till våld i Sverige. Ett par av informanterna som 

beskriver kvinnornas bakgrund tydligt berättar: 

 

… men rent konkret så kan jag ju säga att de kvinnorna som blir placerade, då pratar jag inte om 

de kvinnor som blivit utsatta för våld, utan jag pratar om de kvinnor som blir placerade här, oftare 

har en annan än en genomsvensk bakgrund, de kanske kommer från ett annat land, invandrade just. 

 

... att kvinnor som kanske har blivit hämtade inom citationstecken av en man till Sverige, hon 

kanske inte känner någon i Sverige överhuvudtaget, det är ju lite överrepresenterat… //..det är en 

ganska vanlig placering skulle jag säga.  

 

Ett par av informanterna beskriver också kvinnorna som starka. En av dem hänvisar då till de 

kvinnor som vågar stå emot sina familjer som nämndes tidigare, de som anser att hon ska stå 
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ut för familjens skull. Hon säger att det inte är alla som kan ta det steget. Även en annan 

informant säger att hon ser kvinnorna som starka också utifrån hur mycket motstånd en del 

faktiskt har gjort i sina relationer.   

 

Socialt nätverk 

Något som ofta nämns i samband med att det just är den utländska bakgrunden de placerade 

kvinnorna har gemensamt är orsaken till det. Orsaken beskrivs ofta vara att kvinnorna är 

ganska ensamma och har inget eller ett litet socialt nätverk. Är en kvinna ensam och inte har 

någon att vända sig till, då måste hon vända sig till samhället för att få hjälp. Och även att det 

nätverk kvinnan har, inte alltid är av samma åsikt som kvinnan när det kommer till att söka 

hjälp. Normer och värderingar kan alltså hindra kvinnan från att söka hjälp eftersom det bland 

annat kan bidra till en skam för familjen. 

En jämförelse görs ibland med kvinnor som är uppväxta i Sverige och har ett stort nätverk 

med både familj och vänner i hela landet som hon kan vända sig till och vid behov kunna ta 

tillflykt till någon av dem. Men också att det kan vara svårt att upptäcka våldet som kvinnan 

är utsatt för och ge henne stöd och hjälp om det inte finns ett nätverk runt henne som kan vara 

uppmärksam på att allt kanske inte står rätt till. Detta citat belyser texten: 

 

Så är det ju att de flesta är av invandrar bakgrund och det tänker jag mer handlar om att dem har 

gemensamt att de är ganska ensamma, att de inte har ett nätverk omkring sig. Alltså de har inget 

nätverk, de har inga vänner. De kanske har en familj men även om de har en familj här så kan de 

inte riktigt stå på den sidan, att hon ska lämna honom. De kanske ändå tycker att det här löser vi i 

familjen och lite får man stå ut med, det är väl framför allt det. Att de som kommer inte har så 

mycket annat och välja på än att be om samhällets hjälp när det krisar. 

 

Samtidigt berättar en annan informant att det är ett fåtal av kvinnorna som själva har kommit 

fram till beslutet att ”det får vara nog nu” och söker hjälp själva, utan att det oftast är någon i 

kvinnans omgivning som har reagerat på något. Det kan vara någon som hjälper kvinnan med 

olika kontakter men det kan också vara i en våldssituation där det i ett akut läge kopplas in till 

exempel polis eller socialjour och någon därifrån säger till kvinnan att det är för farligt för 

henne att stanna kvar. Hon säger: …det är ju ett fåtal kvinnor som jag har mött under dessa år 

som kommit hit som själva har kommit fram till det här beslutet… 

 

Annan problematik 

Det framkommer även att många av kvinnorna har flera problem att handskas med. En av 

informanterna berättar att flertalet av kvinnorna ofta har mer än ett problem, det är inte bara 
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det att de har varit utsatta för våld. Hon förklarar att det kan vara problem som arbetslöshet, 

språksvårigheter och problem med uppehållstillstånd och menar att det är lättare att utsätta 

dessa kvinnor än de som är etablerade i samhället. Men att det visst förekommer etablerade 

kvinnor också men inte lika ofta. 

Kvinnornas behov  

Psykologiska behov 

Flera informanter pratar om den krisen som kvinnan ofta befinner sig i och berättar att 

kvinnorna har många frågor och funderingar i början när de kommer till boendet. Samtidigt 

framkommer det att det är väldigt många kvinnor som känner sig trygga och blir lugna på 

boendet, att de får vara ifred och hinner tänka och att det i detta dyker upp flera krisreaktioner 

och många frågor hos kvinnorna. En informant säger: Och så är man ju så i kris när man 

kommer hit så att dem är mera, vad händer nu, vad kommer att hända. Otrolig ovisshet om 

framtiden och mycket rädsla runt i kring situationen som har uppkommit. 

En annan informant uttrycker: Vi tror på det krisbearbetande samtalet. En av informanterna 

förklarar vikten av att få bli krisbearbetad av professionell personal. Hon menar att för att 

kvinnorna som befinner sig i kris ska kunna få rätt hjälp måste de även få krisbearbetning. 

Hon förklarar vidare att när personen befinner sig i en kris så kan denne inte fatta några som 

helst beslut, och ska heller inte fatta några beslut, eftersom förmågan till det inte finns där just 

då.  

 

Sociala behov     

Det framkommer att behoven hos kvinnorna kan vara ganska olika. Ett behov är enligt en 

informant att först och främst stödja kvinnan och bekräfta hennes beslut, att hon har lämnat 

mannen som har utövat våldet.  

De flesta av informanterna berättar att ett viktigt behov hos kvinnorna är att få prata, 

berätta sin historia, vad det är de har varit med om och att det är ytterst få som inte har det 

behovet. En informant tycker att det är det främsta behovet hos kvinnorna. Många berättar 

också att kvinnorna som tar emot de stödsamtal eller den krisbearbetning de kan få på boendet 

mår bra av det. Ibland kan det vara så att kvinnan inte vill ha den hjälpen i början men att 

personalen då kan ge den hjälpen senare. En av informanterna säger: Man frågar kanske 

mycket när de inte vill prata själva och sen så tror jag att det brukar komma av sig självt.  
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Praktiska behov   

Samtliga informanter berättar om den praktiska hjälpen som många kvinnor behöver och 

efterfrågar och att de inte alltid vet vilken hjälp de kan få eller vilka kontakter som måste tas. 

Det kan vara hjälp som att ge information om och hjälpa till i kontakter med till exempel 

polis, socialtjänst eller andra myndigheter. Men också frågor som rör arbete, skola och dagis. 

En informant beskriver vad det kan vara för typ av praktisk hjälp: 

 

…mycket praktisk hjälp för de förstår inte alltid vad de kan få, så det är det praktiska de frågar 

från början. Hjälp med ekonomi, skilsmässa, advokat och förhör och polis, även ibland lite 

samhällsinformation som hur saker och ting fungerar i Sverige. Många har inte ens ett id-kort, inte 

ett bankkort eller konto och sådana saker. 

 

En annan berättar att det inte är ovanligt att kvinnorna vill ha hjälp med att hämta sina privata 

tillhörigheter från hemmet, men att det är något som personalen inte kan bistå med då det 

äventyrar säkerheten.  

En av de andra informanterna berättar om problem som hon säger blir per automatik för 

kvinnorna. Hon säger att eftersom våldet inte bara innefattar fysiskt våld, utan också kan 

handla om maktkontroll, blir kvinnorna begränsade på flera områden. Det kan till exempel 

handla om att inte få vara en tillräcklig förälder till sina barn eller att sätta gränser, både för 

dem själva eller för andra i deras omgivning. Men också inom många praktiska områden. Hon 

beskriver kvinnornas begränsningar så här: 

 

…de har inte kunnat röra sig fritt tidigare kanske, inte fått träffa vem man vill, ja och som jag 

nämnde med ekonomin, kanske inte har fått hantera pengar, kan inte betala räkningar, inte fått ha 

egna kontakter med myndigheter. Man kanske inte har kunnat ta de kontakter man vet finns, inte 

fått och därmed har man kanske inte fått lära sig det svenska samhället eller hur det ser ut…   

 

Ett par av informanterna nämner att det faktiskt inte är alla kvinnor som vill stanna kvar på 

boendet, att det främsta de då vill ha hjälp med är att hitta en lägenhet så att de kan flytta, för 

de anser att då kommer allt att bli bra. En informant säger att det är någon myt som lever kvar, 

att man bara kan få en lägenhet av socialtjänsten, men att det faktiskt inte fungerar så utan att 

de måste berätta för kvinnorna att det krävs lite jobb av kvinnorna själva för att hitta en 

lägenhet, vilket kan göra många av dem besvikna.   

En av orsakerna till att kvinnan kanske ”måste” stanna kvar på boendet kan vara att hon 

har barn som socialtjänsten anser inte kan bo kvar tillsammans med den som har utövat 

våldet. En av informanterna uttrycker det så här:  
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En del är ju lite halvt tvungna med tanke på att socialtjänsten ibland måste tala om för en mamma 

till exempel att- du är vuxen och kan gå vart du vill, men dina barn, dem går inte hem och tillbaka 

till den lägenheten, så går du så går du utan dina barn och då måste de placeras. Och det blir ju 

liksom då, då väljer ju mamman ofta att stanna kvar skyddat även hon, istället för att lämna sina 

barn och gå hem själv. 

 

Hon förklarar att i en sådan situation kan personalen inte tvinga henne att stanna kvar men att 

de kan erbjuda henne stöd, att de kan prata med och motivera henne. Hon berättar vidare att 

socialtjänsten i detta läge kan skydda barnen, men att samma skydd inte kan ges till en vuxen 

person då man inte kan hindra någon från att gå tillbaka till en farlig situation.  

Hur kvinnornas behov ser ut beror också på om och hur länge socialtjänsten väljer att placera 

kvinnan på boendet. Om det är så att kvinnan blir placerad under en tid framöver så skrivs så 

kallade genomförandeplaner tillsammans med personalen på boendet, socialtjänsten och 

kvinnan. Kvinnan kan då själv även få ge uttryck för vad hon önskar sig för stöd. 

 

Andra aktörer  

Polisen 

Det framkommer tydligt i flera intervjuer att det som är viktigt i kvinnans kontakter med 

polisen är att polisförhören blir noggranna. Vilket kan innebära att om kvinnan inte kan det 

svenska språket bra, är det viktigt att polisen har tolk med sig under förhören så att de kan 

förstå kvinnan. En informant berättar att om det blir missförstånd i förhören så kan det bli så 

att polisen inte tror på kvinnans berättelse och därför läggs utredningen ned, vilket hon 

nämner som ett skräckexempel. Flera informanter berättar att det ibland tar väldigt lång tid 

innan polisen ens har förhör med kvinnan och att personalen själva ibland har fått ”trycka” på 

för att de ska bli av, vilket de anser inte alls är bra. En av informanterna berättar att det inte är 

ovanligt att utredningar drar ut på tiden vilket kan vara svårt för kvinnorna. Hon säger: 

 

… jag tycker att i många fall blir det ju så att kvinnor och barn blir skyddade, vilket gör att man 

inte tar beslut om att anhålla eller häkta mannen för att de ändå är skyddade och då blir det ju en 

väldigt långdragen process…  

 

Hon berättar vidare att om polisen inte har det skyndsamma i utredningen och det eventuellt 

blir en rättegång efter en lång tid, kan det vara så att kvinnan måste bo på boendet under en 

väldigt lång tid. Eller att hon till och med kan ha flyttat från boendet då det blir aktuellet med 
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en rättegång. Hon säger att det för kvinnan kan vara ganska svårt att orka genomföra en 

rättegång efter en så lång tid. 

 Det framkommer av en informant att kvinnorna ibland kan prata otydligt om plats och tid, 

detta måste polisen ha en förståelse för menar hon. En förståelse för processen som kvinnorna 

går igenom och därmed får en ny syn på sig själva och där nya ”saker poppar upp”. Hon 

nämner som exempel att vid en rättegång kan ett nytt misshandelstillfälle berättas av kvinnan 

som inte har nämnts vid tidigare förhör och förklarar vidare att det är oerhört viktigt att 

polisen håller bra polisförhör med kvinnorna. Informanten tycker att många poliser förstår 

detta men inte alla.  

En annan informant berättar om variationen hos polisens bemötande. Hon säger att en del 

poliser satsar jätte mycket och gör ett bra jobb, hon kallar de för ”eldsjälar”. Hon tycker att 

dessa oftast finns hos de poliser som jobbar med säkerheten och säger att de kan komma till 

boendet och göra ett jätte bra jobb för att det ska vara säkert för kvinnan. Men hon säger 

också att en del poliser inte verkar vilja jobba med familjevåld och förklarar: Jag tror att det 

är ingen hög status inom polisen att jobba med familjevåld, många vill inte jobba där.  

En av informanterna berättar att hon har varit med om ett tillfälle då en polis hade en 

fruktansvärt dryg attityd gentemot en kvinna i ett förhör och satt med armarna i kors och sa: 

Happ, vad hände sen då? Hon säger att hon inte vet om det handlade om en osäkerhet från 

polisens sida men att ett bättre bemötande istället då är att visa att man verkligen försöker 

göra sitt bästa istället för att ha en dryg attityd. Hon fortsätter och säger att det ändå kan bli en 

bra utgång för kvinnan:  

 

De kanske har lite bitsk attityd så tycker jag, gud vilken bitsk attityd dem har i det här förhöret. 

Och sen kanske de gör en fantastisk utredning som leder till ett åtal och då har dem ju gjort ett bra 

jobb. Och de har ju inte min roll överhuvudtaget, men sen tycker jag inte att man behöver ha en 

rent dryg attityd. Det är ändå en utsatt situation att bli förhörd, man kan ta det lite lugnt, man kan 

vara uppmärksam. Man kan vara ja, reko på en massa sätt även om man är kortfattad och inte kan 

gå in på saker så kan man göra det på ett bra sätt. Det har jag sett massor av prov på och så har jag 

sett motsatsen.  

 

Vårdpersonalen  

Flera av informanterna har erfarenhet av att kvinnorna blir bemötta på ett bra sätt inom 

vården. De beskriver att vårdpersonal ofta är hjälpsamma, sympatiska, empatiska, att de 

lyssnar och dokumenterar. En informant tycker att vårdpersonalen gör det de ska göra, att de 

är uppdaterade och att de verkar ha instrument att arbeta med när det gäller våld, till exempel 

att de vet att det finns speciella frågor att ställa till kvinnorna. Samtidigt har en annan 
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informant erfarenhet av att vårdpersonalen inte alltid ställer de rätta frågorna och säger att det 

kan vara på grund av att de kanske inte alltid vågar eller vill, men om personalen från boendet 

är med i bilden så brukar det inte vara några större problem. 

 En informant berättar om erfarenhet av att sjukhus inte alltid vill ta emot en kvinna och 

dokumentera dennes skador. Hon förklarar att hon ibland kan förstå det då det är rättsmedicin 

som ska dokumentera skador och det är dem som är specialister på det området och det är 

polisen som ska ta med kvinnorna dit. Hon säger att vid sådana tillfällen får man ringa till 

nästa ställe. Om varför polisen inte alltid tar med kvinnor till rättsmedicin säger hon: Men 

problemet är det att jag tror att mycket handlar om ekonomi. Bokar polisen rättsmedicin så är 

det dem som åker på räkningen annars så är det kvinnan som får betala själv. 

En annan informant berättar ett exempel där hon tycker att det inte har fungerat bra med 

bemötandet från vårdens sida: 

 

…jag har ändå ringt och talat om för vårdpersonalen att vi ska komma, att vi kommer från ett 

skyddat boende och att det här är viktigt inför en kommande rättegång och så vidare. Och så går en 

personal ut och skriker, i ett fullbelamrat väntrum, hennes namn. Därför att så gör man där. 

 

Informanten menar att detta är klart olämpligt då man inte har en aning om vem som sitter i 

väntrummet. Det kan finnas någon släkting eller vänner till anhöriga som sprider denna 

information vidare vilket gör att området och områden i närheten börjar bevakas. Att tänka på 

sekretessen hos alla inblandade aktörer menar hon är jätte viktigt i arbetet med kvinnorna.  

 

Socialtjänsten 

Flera informanter berättar att det finns skillnader hos socialtjänstens bemötande av kvinnorna. 

En av dem förklarar att det är som med polisens bemötande, att det handlar om det personliga 

engagemanget, vilket gör att vissa är mer engagerade än andra. Hon menar att ett bra 

bemötande från socialtjänsten är när de kommer till boendet och ser var kvinnan bor, att de 

frågar om hennes ekonomi och hur hon mår. Men också att det handlar om att kvinnorna ges 

tid, tid till att landa och få vila ut. En annan informant beskriver detta närmre: 

 

Det finns de som fungerar jätte bra. De som har utarbetade Kvinnofridsteam är generellt bättre för 

de har erfarenhet och vet vad de håller på med. Och att man ger lite tid till att landa här..//..där det 

finns kunskaper om våld och hur det fungerar och hur kvinnorna kan reagera, hur de kan må och 

hur det kan se ut. Det finns vissa kommuner och stadsdelar som fungerar bättre än andra, så enkelt 

är det ju. 
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Hon förklarar vidare att där socialtjänsten har en förståelse för hur förloppet kan se ut för 

kvinnan och då de förstår vad de kan få för hjälp på boendet, då kan samarbetet mellan 

boendet och socialtjänsten bli jätte bra. Och då kan personalen på boendet få en möjlighet att 

ge kvinnan den krisbearbetning hon behöver och hjälp med olika kontakter, vilket gör att 

kvinnan kan lämna boendet med lite mera kontroll över situationen eftersom det kan vara 

ganska kaosartat början. En annan informant uttrycker sig om socialtjänstens bemötande av 

kvinnorna så här: Och det är ett sorgligt kapitel, tyvärr. 

Samtliga informanter är överens om vad som oftast styr om socialtjänsten placerar kvinnan 

på boendet under en längre tid eller inte, vilket är att det handlar om ekonomin från 

socialtjänstens sida. En informant uttrycker sig om detta: Ekonomi såklart. Bara ekonomi, det 

är jag helt övertygad om, vilket är förvånansvärt utifrån den lagtext vi har idag. Tyvärr är det 

så. Samma informant berättar vidare att personalen på boendet ibland får ta riktiga strider med 

socialtjänsten då de upplever att socialtjänsten verkligen utsätter en kvinna för ett olämpligt 

beslut. Hon säger att ibland så vinner personalen de striderna och andra gånger inte. En 

informant säger så här när hon pratar om socialtjänstens ekonomi: 

 

Ibland är det gigantiska upplevelser som man måste på något sätt bearbeta och klara sig igenom 

för att orka fortsätta. Och att skynda på det med något slags, tick tick tick pengarna tickar, det blir 

ju lite omänskligt tycker jag, att känna den här pressen liksom. Ibland kommer det ju till och med 

upp på bordet på socialtjänstmöten att en socialsekreterare häver ur sig att, det kostar faktiskt 

ganska mycket att bo här. Och då blir jag bara ledsen. Jag menar, sitt där dag två i krisen och få det 

i ansiktet, det blir ju väldigt konstigt.   

 

Flera informanter berättar om hur det ekonomistyrda arbetet från socialtjänstens sida faktiskt 

påverkar kvinnornas situation och hur dessa våldsutsatta kvinnor placeras på andra ställen 

som ett billigare alternativ, som till exempel på kvinnojourer eller på hotellhem. En informant 

tycker att samhället använder sig av begreppet skyddat boende men menar att man inte 

egentligen vet vad man pratar om. Hon menar att begreppet skyddat boende ska framföras 

utifrån att finns utbildad personal alla timmar på dygnet, där det ges professionell 

krisbearbetning och att det alltid görs en hot-, risk- och säkerhetsbedömning om var bland 

annat kvinnan ska vara efter en utflytt, hur man ska fortsätta att jobba med kvinnan och med 

eventuella barn. Hon förklarar vidare att i dagsläget är många som använder sig av begreppet 

skyddat boende men att de egentligen pratar om kvinnojourer eller jourlägenheter. Även en 

annan informant berättar om detta och tycker att alla våldsutsatta borde ha rätt till 

professionell hjälp på ett skyddat boende till en början och att kvinnojourer kan komma som 
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ett stöd i ett senare led. Hon menar att alla borde ha rätt till det professionella stödet då det är 

ett samhällsproblem och inte ett problem som ska lösas av frivilliga eller ideella.    

Sammanfattning 

Resultatet visar att det inte går att beskriva våldsutsatta kvinnor som en homogen grupp. Det 

visar dock att en stor del av de placerade kvinnorna har en utländsk bakgrund vilket kan 

förklaras med att de ofta har ett litet eller inget nätverk samt att dessa kvinnor är mindre 

integrerade i samhället vilket kan medföra fler problem.  

Det framkommer också att de placerade kvinnorna har ett behov att få hjälp med 

krisbearbetning, att få prata och berätta vad de har varit utsatta för samt hjälp med praktiska 

saker. 

 Resultatet visar även att det är väldigt olika hur bemötandet från olika aktörer ser ut 

gentemot kvinnorna och att det är av stor vikt hur kunskaperna om våldet och kvinnornas 

situation ser ut hos dessa. Samt hur det personliga engagemanget ser ut hos de olika aktörerna 

då det påverkar vilket stöd kvinnorna kommer att få. 
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Analys 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar personal på skyddat boende 

har om de placerade våldsutsatta kvinnornas bakgrund, behov och relation till andra aktörer. 

Frågeställningarna som har ställts är: 

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas bakgrund och situation? 

 Hur ser personalen på det skyddade boendet på kvinnornas behov av stöd under tiden 

de befinner sig på boendet? 

 Hur uppfattar personalen att andra aktörer bemöter kvinnorna? 

För att skapa en djupare förståelse av resultatet kommer jag nu att belysa/analysera 

resultatet/tolkningen med hjälp av Cullbergs kristeori (Cullberg, 2006) och Ulla Holms (2009) 

perspektiv på det professionella förhållningssättet samt den tidigare forskningen.  

 

Den mångsidiga bakgrunden 

Utsatthet, utländsk härkomst, och glest nätverk  

När det gäller kvinnornas bakgrund framkommer det av informanterna att det inte går att 

beskriva en viss typ av personlighet hos kvinnorna och att bli utsatt för våld handlar inte om 

personen eller kvinnan i sig, utan att våldet och att bli placerad på skyddat boende kan hända 

vem som helst. Det framkommer att det finns kvinnor på det skyddade boendet från bland 

annat olika samhällsskikt och med olika bakgrunder och kvinnor som är mer eller mindre 

etablerade. I intervjuerna framkommer det inte heller att kvinnorna är i en speciell ålder eller 

att de alla har en liknande livssituation.  

I ”Tack för att ni frågar”-Screening om våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2002) styrks det 

även att det inte går att ana sig till vilka kvinnor som är våldsutsatta utan att det kan vara 

vilken kvinna som helst (s.58-62). 

Samtliga informanter beskriver dock mer eller mindre att de flesta av de placerade 

kvinnorna är av utländsk härkomst. Och flera av informanterna uppger att en trolig orsak till 

att många av de placerade kvinnorna har en utländsk bakgrund är att dessa kvinnor kan 

befinna sig utan eller ha ett litet socialt nätverk. Kvinnan blir därför beroende av samhällets 

hjälp och stöd. Flera av informanterna jämför med kvinnor uppväxta i Sverige som ofta har 

familj och vänner de kan vända sig till. Ofta har de placerade kvinnorna heller inte en kunskap 

om hur samhället fungerar och man kanske inte kan språket, inte är integrerad på 

arbetsmarknaden, har problem kring uppehållstillstånd och känner inte till sina rättigheter i 

det svenska samhället. Detta uppger några av informanterna gör att kvinnan har svårare att på 
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egen hand hantera situationen som de befinner sig i och i och med detta har de ett större 

behov av det stöd som samhället kan erbjuda. 

 Forskning visar dock att det finns vissa grupper som löper större risk än andra att utsättas 

för våld i nära relationer (Stewart et al., 2013; Messing et al., 2013). Att vara nyinvandrad 

kvinna och komma från en patriarkalisk kultur och där kvinnan dessutom kanske inte kan det 

nya språket, inte känner till lagar eller vilka instanser som finns att vända sig till för hjälp, 

utgör en sådan grupp (Stewart et al., 2013, s. 2).  

I utredningen Att ta ansvar för sina insatser: Socialtjänstens stöd till utsatta kvinnor (SOU 

2006:65) bekräftas också den bild som nämns ovan. Det beskrivs även att merparten av 

kvinnorna som befinner sig på skyddat boende har en utländsk bakgrund. Detta menar man 

kan bero just på att dessa kvinnor har ett mindre socialt nätverk än kvinnor med svensk 

bakgrund. Och att inte behärska det svenska språket eller inte ha kunskap om vilken hjälp som 

finns att få eller vart, eller att ha en rädsla för att ta kontakt med olika myndigheter beskrivs 

utgöra en särskild sårbarhet hos just de utländska kvinnorna (s.84-85).  

   

Den komplexa behovsstrukturen 

Psykologiska behov 

Kvinnorna är placerade utifrån att de varit utsatta för våld. Detta innebär att de varit utsatta för 

en traumatisk händelse som utlöser en kris. Enligt Hanna Olsson (2011) är det även ett 

dubbelt trauma för kvinnorna då de dels har blivit utsatta för våld men också på grund av att 

det är just en närstående som har utövat våldet (s.23). Det våld som kvinnan varit med om kan 

skaka om hennes värld och skapa en otrygghet, vilket flera av informanterna berättar om. Som 

en av informanterna uttrycker det: Och så är man ju så i kris när man kommer hit så att dem 

är mera, vad händer nu, vad kommer att hända. Otrolig ovisshet om framtiden och mycket 

rädsla runt i kring situationen som har uppkommit. 

Enligt Grände et al. (2009) är det en stor sannolikhet att kvinnorna befinner sig i en akut 

kris om de har lämnat mannen i en akut situation (s. 88-89). Många informanter pratar om den 

krisen som kvinnan ofta befinner sig i när hon kommer till boendet. Det framkommer att när 

kvinnorna fått landa på boendet känner de sig ofta lugna och trygga och att det då dyker upp 

flera krisreaktioner och många frågor hos kvinnorna. Med hjälp av en krisbearbetning så 

uppger informanterna att kvinnorna kan lämna boendet med en större kontroll över sin 

livssituation. 
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Enligt Eva Lundgren (2004) är normaliseringsprocessen för våldsutsatta kvinnor som en 

nedbrytningsprocess där våldet kommer att uppfattas och upplevas som normalt i takt med att 

våldet utvecklas (s.13).  Hon förklarar att när kvinnan isoleras skapar växlingen mellan våld 

och kärlek förvirring och gränsförskjutningar hos kvinnan, vilket leder till att möjligheterna 

för kvinnan att själv styra sitt liv krymps och hon blir till slut utplånad (a. a., s.49-60). 

Hanna Olsson (2011, s.23) beskriver att när kvinnorna befinner sig i en tillvaro av kaos och 

i ett akut krisläge är mycket som inte fungerar. Det kan handla om bland annat sömnen, 

ekonomin, boendet och omhändertagandet av eventuella barn. Hon menar att detta krisläge 

ofta innebär känslor av konstant ångest och psykisk oro vilket i sin tur kan göra det svårt för 

kvinnan att bära sig själv. Olsson förklarar vidare att innan kvinnan kan föra några samtal om 

det hon har varit utsatt för är det viktigt att i det akuta krisläget skapa någon form av basal 

ordning (a.a., s.24-25).  

Cullberg (2006, s. 19) beskriver att den utlösande situationen för krisen kan vara antingen 

en traumatisk kris eller en utvecklings-/livskris. Traumatiska kriser, vilka kan vara oväntade 

och plötsliga yttre påfrestningar och som innebär ett hot mot bland annat tryggheten, den 

fysiska existensen eller den sociala identiteten vilka kan vara situationer som hotsituationer, 

plötslig uppsägning eller förluster av anhöriga (a.a., s.19). 

Sociala behov 

Det framkommer av informanterna att behoven hos kvinnorna kan vara ganska olika. De 

flesta av informanterna berättar dock att ett viktigt behov hos kvinnorna är att få prata, berätta 

sin historia, vad det är de har varit med om och att det är ytterst få som inte har det behovet. 

Kvinnorna uppges må bra av de stödsamtal och den krisbearbetning som boendet erbjuder. 

Ibland kan det vara så att kvinnan inte vill ha den hjälpen i början men att personalen då kan 

ge den hjälpen senare. En av informanterna säger: Man frågar kanske mycket när de inte vill 

prata själva och sen så tror jag att det brukar komma av sig självt.  

Forskningen visar att det är viktigt att kvinnorna får berätta om sina erfarenheter på sitt 

egna sätt för en person som bekräftar henne, som aktivt lyssnar och kan förmedla att kvinnan 

blir trodd på och att våldet tas på allvar. Det kan också innebära en lättnad för kvinnorna att få 

höra att de inte är ensamma om sina upplevelser och att deras reaktioner på våldet inte är 

ovanliga, samt att kvinnorna kan ges kunskap om bland annat olika typer av våld, 

krisreaktioner och om normaliseringsprocessen (Grände et al., 2009, s. 61-64, s.88-89). 
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Praktiska behov  

Det framkommer av informanterna att många kvinnor på boendet är i behov av att få hjälp 

med praktiska saker. Det kan bland annat vara hjälp som att ge information om och hjälpa till 

i kontakter med till exempel polis, socialtjänst eller andra myndigheter. Men också frågor som 

rör arbete, skola och dagis. För en del kvinnor uppstår problem med det praktiska per 

automatik vilket kan bero på att våldet inte bara innefattar fysiskt våld, utan också kan handla 

om makt kontroll och kvinnorna har blivit begränsade på flera områden. Det kan till exempel 

handla om att inte få vara en tillräcklig förälder till sina barn eller att sätta gränser, både för 

dem själva eller för andra i deras omgivning. Det kan också vara så att kvinnan inte har fått 

hantera ekonomin och inte kan betala sina räkningar själv.  

I forskningen förklaras vikten av att kvinnorna själva får ge uttryck för vad de vill ha hjälp 

med och hur de vill gå vidare, det ger en chans för kvinnorna att återfå makten över sina liv. 

Samtidigt som det här kan vara svårt för en del kvinnor att faktiskt veta vilken hjälp som finns 

att få då de kan ha levt isolerade eller inte har stor kunskap om hur samhället fungerar 

(Grände et al., 2009, s.65).  

Detta kan även ses i Att ta ansvar för sina insatser: Socialtjänstens stöd till utsatta kvinnor 

(SOU 2006:65) att en del kvinnor kan ha särskilda behov då de kanske inte behärskar det 

svenska språket, inte vet hur de ska ta sig till olika platser eller kanske inte vet vilken hjälp 

som finns att få eller vart denna kan fås (s.84 -85). En del kvinnor kan dessutom ha svårt för 

att fatta beslut själva på grund av psykologiska trauman som försvårar situationen (Grände et 

al., 2009, s.35). 

Omgivningens stöd/icke stöd 

Flera informanter talar om att det är viktigt att andra aktörer de samarbetar med har en 

förståelse för kvinnornas rektioner och symptom till följd av krisen. En av informanterna 

berättar att kvinnorna ibland kan prata otydligt om plats och tid, vilket de måste ha en 

förståelse för. Ibland kan saker som kvinnan kanske trängt undan komma upp till ytan först 

när kvinnan känner sig mer trygg i sin vardag igen, kvinnorna måste därför ges tid för att få 

landa. En av informanterna nämner som exempel att vid en rättegång kan ett nytt 

misshandelstillfälle berättas av kvinnan som inte har nämnts vid tidigare förhör och förklarar 

vidare att det är oerhört viktigt att polisen håller bra polisförhör med kvinnorna.  

Detta resultat styrks i rapporten Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer 

(Brå, 2008:25) där man visar på att om de våldsutsatta kvinnorna får ett bra bemötande från 

polisen ges kvinnan en chans att bearbeta det hon varit med om och skapa en stabilare 

livssituation. Fungerar samarbetet kan det också leda till att mannen döms för det brott han 
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har begått. För att undvika en sekundär traumatisering för kvinnorna är det viktigt att polisen 

har kunskaper om kvinnornas reaktioner och att dessa kan se olika ut hos olika kvinnor (a.a., 

s.55-56, 58). Det framkommer också av ett par informanter att det finns en variation i 

bemötandet gentemot kvinnorna från polisens sida. Upplevelser av poliser som ”eldsjälar” 

nämns men också att det ibland har visats en dryg attityd gentemot de placerade kvinnorna. 

Rapporten (Brå, 2008:25) beskriver även vikten av att polisen lyssnar på kvinnorna samt att 

de ställer frågor men också att de ger svar på frågor som kvinnorna har. Om den våldsutsatta 

kvinnan känner sig bemött med en nonchalant attityd eller med en misstrohet kan det leda till 

att viktig information inte framkommer och kan i värsta fall leda till att kvinnan går tillbaka 

till den våldsutövande mannen (a.a., s.58). Att gå tillbaka till en våldsutövande man kan i 

värsta fall leda till döden. Forskning (Messing et al., 2013) visar att 65-80 procent av kvinnor 

som mördas av män i nära relationer, tidigare har varit våldsutsatta (s.263). En informant 

berättar om ett möte där hon upplevde att en polis hade ett nonchalant sätt mot en kvinna. 

Informanten förklarar att hon inte vet om det berodde på en okunskap från polisens sida vilket 

ledde till den attityden, men förklarar vidare att ett bättre bemötande istället hade varit att 

polisen visar att denne verkligen försöker göra sitt bästa gentemot kvinnan.  

Enligt Holm (2009) är det en klients rättighet att få ta del av den professionella hjälparens 

kunskaper och erfarenheter och att hjälparen faktiskt anstränger sig att använda sig av dessa 

för att hjälpa klienten. Att den professionelle visar ett intresse och en ansträngning gentemot 

klienten kan öka chansen för klienten att känna tillit vilken i sin tur kan förbättra samarbetet 

(s.52). Holm beskriver även att oavsett om människor befinner sig i en beroendeställning eller 

inte så reagerar vi starkt på ett nonchalant bemötande. När klienter befinner sig i en utsatt 

situation och i vissa fall även i en beroendeställning gentemot hjälparen, krävs det även att 

den professionelle visar klienten respekt. Respekt påverkar människans självbild och Holm 

menar att det enda sättet för klienten att behålla eller reparera självkänslan är genom att möta 

respekt. För att ett tillitsfullt samarbete mellan klient och hjälpare ska utvecklas krävs det att 

klientens självkänsla är så intakt som möjligt (a.a., s.53-54).   

Förståelsen för kvinnans situation och hennes reaktioner kan se olika ut från socialtjänsten 

enligt informanterna. Fungerar samarbetet mellan socialtjänst och personalen på boendet så 

skapar detta bättre förutsättningar för att kvinnan ska få den krisbearbetning och det stöd hon 

behöver. Av ett par informanter beskrivs det att bemötandet från socialtjänstens sida påverkas 

av det personliga engagemanget och att det finns vissa socialsekreterare som är mer 

engagerade än andra. Forskningen visar att kunskaperna hos socialsekreterarna om våld mot 

kvinnor spelar en roll i vilket stöd som erbjuds till kvinnorna. Har en handläggare kunskap 
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inom ämnet så ges ett bättre stöd till kvinnorna, dock nämns det att det kan vara lite av ett 

lotteri huruvida man får en kunnig socialsekreterare eller ej. Det ges bland annat exempel i 

rapporten på att det kan finnas ett alltför utpräglat familjeperspektiv inom vissa socialtjänster 

vilket kan medföra att de våldsutsatta kvinnorna ifrågasätts och skuldbeläggs. Att inte ha ett 

reflekterande över sitt egna förhållningssätt gentemot våldet och kvinnornas situation kan i 

värsta fall leda till en handlingsförlamning (SOU 2006:65, s.156). Enligt Holm (2009) är ett 

övergripande krav i det professionella förhållningssättet att försöka ha en medvetenhet om 

sina egna behov, inre reaktioner och känslor som kan uppstå (s.57). Genom en medvetenhet 

om dessa kan de kontrolleras. Bland andra så nämns känslor som ilska och hjälplöshet som 

svårast att hantera. Hanteringen av dessa känslor kan ske på olika sätt. Ett sätt är att 

neutralisera ilskan via förståelse av klienten och samspelet som sker. Att ha en förståelse för 

klientens reaktioner kan då istället skapa en medkänsla för klienten, och empati kan visas 

istället för ilska. Holm förklarar att den empatiska förmågan utvecklas med tiden och genom 

ökad erfarenhet hos de professionella som har viljan att förstå sina klienter (a. a., s.57-58). 

Själva innebörden av att ha en professionell hållning innebär att agera på ett annat sätt än vad 

som vanligtvis skulle gjorts, där det naturligaste skulle vara att agera utifrån att försöka 

tillfredsställa sina egna behov, utifrån sina känslor eller styras av impulser (a. a., s.51). Den 

professionella hållningen ska även skydda mot godtycklighet (s.66). 

Det visar sig också av informanterna att en avgörande faktor om kvinnorna blir placerade 

på boendet ofta beror på ekonomin från socialtjänstens sida. Även detta går att se i 

forskningen (a.a., s. 134-135). I Att ta ansvar för sina insatser-Socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) beskriver man att vad som anses vara ett skyddat boende 

varierar inom socialtjänsten och att de olika alternativen kostar olika mycket. Det har visat sig 

att det inte är ovanligt att det görs omplaceringar av kvinnorna till ett ”billigare alternativ”. 

Detta kan ses som ett sätt att tänka på den kortsiktiga ekonomiska situationen istället för den 

osäkra framtidens ekonomiska situation såväl som att socialtjänsten har en låg prioritering då 

det kommer till arbetet med våldsutsatta kvinnor (a.a., s.135).   

Vårdpersonal beskrivs av flera informanter ha ett gott bemötande mot kvinnorna. De flesta 

brukar vara uppdaterade och ställa relevanta frågor och personalen tycker att många inom 

vården kan hantera kvinnan medan hon befinner sig i en krissituation. 

Barnmorskor som arbetat med screening uppger i studien ”Tack för att ni frågar”-Screening 

om våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2002) att det inte går att ana sig till vilka kvinnor som 

är våldsutsatta. Det är därför av stor vikt att vårdpersonal rutinmässigt vågar fråga de kvinnor 

man möter om de är eller har varit utsatta för våld (a.a., s.11). Och det framkommer även i 
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undersökningen att både framtida hälsoproblem och eventuell ytterligare utsatthet kan 

förebyggas om kvinnorna ges möjlighet till samtal och bearbetning (a.a., s.58-62). 

I I arbete med våldsutsatta kvinnor- En handbok för yrkesverksamma (Grände et al., 2009) 

beskrivs det att våldsutsatta kvinnor kan ha långvariga kontakter med olika aktörer utan att 

våldet synliggörs på grund av att frågor inte ställs, antingen på grund av att tanken om att 

ställa frågor inte finns eller för att personen drar sig för att ställa frågor. Det visar sig dock att 

det viktigaste inte är hur frågorna ställs utan att de faktiskt ställs och frågorna kan även 

behövas ställas fler gånger. Fler anledningar till att frågorna inte ställs visas vara bland annat 

att man inte vet hur frågorna ska ställas, tidsbrist, oro över att kränka personen eller rädsla för 

att inte kunna hantera det som dyker upp (a.a., s.52-53).  

Enligt Holm (2009) kan en orsak till att frågor inte ställs vara för att den professionelle 

försöker uppfylla sitt behov av att bli omtyckt och försöker då vara klienten till lags. Att 

försöka vara till lags för att bli omtyckt kan i många fall gagna klienten/patienten. Det har 

däremot en negativ inverkan om den professionella undviker att framföra eller samla in viktig 

information som kan vara viktigt för ärendet. Holm beskriver att bland annat bristfälliga 

misshandelsanamneser kan bli en konsekvens på grund av detta. Undvikandet av frågor kan 

också vara påverkat av känslor som rädsla och genans enligt Holm (s.63).  

Cullberg (2006) förklarar att den terapeutiska hållningen är det yrkesmässiga 

huvudinstrumentet. En fungerande terapeutisk hållning innebär att ha en yrkesmässig attityd 

som strävar efter en medvetenhet och kunskap om den drabbades situation och behov, vilka 

egna upplevelser och reaktioner man har inför personen man möter och hur den ömsesidiga 

kommunikationen ser ut.  För detta krävs det kunskaper, empati och självkännedom vilka alla 

utvecklas genom både utbildning och livserfarenhet och är en ständigt pågående dynamisk 

utveckling (s.159-161). 

Slutsatser 

Studien visar tydligt att det inte går att beskriva våldsutsatta kvinnor som en homogen grupp. 

Men det framträder av informanterna att en stor del av de placerade kvinnorna har en utländsk 

bakgrund vilket de förklarar bland annat genom att de kan ha ett mindre socialt närverk, samt 

kan vara mindre integrerade i samhället än kvinnor med svensk bakgrund. Det framkommer 

inte av informanterna när de talar om kvinnorna med utländsk bakgrund om de har bott i 

Sverige en kortare eller längre tid. Det kan ses i forskningen att ”nyanlända” invandrarkvinnor 

från patriarkala kulturer utgör en särskilt utsatt grupp då det kommer till våld i nära relationer. 

Samtidigt som annan forskning visar att våldsutsatta kvinnor isoleras och blir ”fråntagna” sig 



44 

 

själva vilket kan hindra kvinnorna från att söka den hjälp som finns. Jag drar slutsatsen på 

grund av denna dubbelsidiga information om att det rör som om kvinnor med utländsk 

härkomst som har befunnit sig i Sverige under många år såväl som nyinvandrade. I 

forskningen beskrivs att utländska kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer kan vara 

en särskilt sårbar grupp just på grund av att de kan ha ett litet eller inget nätverk, att de inte 

har tillräcklig kunskap om hur samhället fungerar eller vart hjälp finns att få. Att de flesta av 

kvinnorna som placeras på det skyddade boendet har en utländsk bakgrund kan därmed ses 

som att det är ett viktigt stöd för dessa kvinnor från samhällets sida då de i annat fall kanske 

inte har något annat val än att gå tillbaka till den våldsutövande mannen eftersom det inte 

finns någon annan stans att vända sig. Som forskning visar kan det leda till döden för kvinnan 

om hon går tillbaka till den våldsutövande mannen. Av både informanterna och i forskningen 

framkommer det att det är socialtjänstens ekonomi som styr. I socialtjänstlagen står det att 

socialnämnden skall ”särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation”. Det framkommer dessutom att vad som betraktas som ett skyddat boende varierar, 

det har visat sig vara allt från ett skyddat boende med utbildad personal på plats dygnet runt 

till att placera kvinnan på en campingplats. Kan boende på en campingplats ses som ett 

tillräckligt skydd för en våldsutsatt kvinna i kris? I somliga fall, ja, visar forskningen.  

Kvinnorna som blir placerade på boendet har upplevt våld och att ha blivit utsatt för våld i 

nära relation beskrivs enligt forskningen skapa ett dubbelt trauma för kvinnorna. Kvinnorna 

kommer även till en ny okänd plats och ska hantera den nya uppkomna situationen. Det 

framkommer av informanterna att kvinnorna ofta befinner sig en kris när de anländer till 

boendet med många frågor om vad som kommer att hända framöver. Om det blir så att 

kvinnan blir placerad på boendet av socialtjänsten upplever personalen att många kvinnor 

efter att de har fått landa, att de känner sig trygga och lugna och att det i detta kan dyka upp 

flera krisreaktioner hos kvinnorna. Att då ha tillgång till kunnig personal kan vara av stor vikt 

för att kvinnorna ska kunna få en större förståelse för sin situation och för att kunna få hjälp 

med att bland annat kunna uttrycka sig om vad de har varit utsatta för vilket kan skapa 

möjligheter för kvinnorna att bättre hantera sitt liv efter placeringen samt att kunna få hjälp att 

hantera det traumatiska som de har upplevt. Forskningen visar att om kvinnorna får berätta 

om sina erfarenheter för någon som finns där och lyssnar kan detta innebära en lättnad för 

kvinnorna men det kan också vara en möjlighet för kvinnorna själva att få information och 

kunskaper om situationen de befinner sig eller har befunnit sig i. Detta kan även ses inom 

kristeorin som ett stöd för kvinnorna vilket kan hindra kvinnorna från att bland annat utföra 
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självdestruktiva handlingar. Genom krisbearbetningen ges kvinnorna möjlighet att få tillbaka 

kontrollen över sitt liv och bearbeta sitt/sina trauman. 

Det framkommer att det är många kvinnor som också har behov att få hjälp med praktiska 

saker som till exempel hjälp med ekonomin eller i kontakter med olika aktörer. På boendet 

kan kvinnorna få denna hjälp vilket ofta kan behövas då kvinnorna inte alltid vet hur det 

praktiska ska skötas. Detta belyser även forskningen som beskriver att en del kvinnor inte har 

tillräcklig kunskap om hur samhället fungerar eller hur det ska gå till. Det kan också förklaras 

med att kvinnorna ofta befinner sig i en kris och att även detta kan begränsa kvinnornas 

handlingsförmåga, oavsett bakgrund.  

Om andra aktörer berättar informanterna att det är väldigt olika hur bemötandet ser ut 

gentemot kvinnorna. Det framkommer att det finns personer som gör ett mycket bra jobb för 

kvinnorna och beskrivs som ”eldsjälar”, men också att det ibland har setts personer som 

gentemot kvinnorna har haft en dryg attityd. Det förklaras att det är av stor vikt hur kunskapen 

om våldet och kvinnornas situation samt det personliga engagemanget ser ut hos den 

professionella för att bemötandet ska bli bra. I forskningen så belyses detta och det beskrivs 

att man kan se det lite som ett lotteri huruvida man får ett bra bemötande. Det beskrivs även i 

forskningen att ett bra bemötande skapar ett bättre samarbete mellan den professionelle och 

den våldsutsatta kvinnan, vilket är av vikt för att kvinnorna ska få det stöd och den hjälp de är 

i behov av. Eftersom det som beskrivits tidigare inte går att veta eller ana sig till vilka kvinnor 

som är våldsutsatta är det dessutom viktigt att ställa frågor till kvinnorna om våldet. 

Forskningen visar på att det viktigaste inte är hur frågorna ställs utan att de faktiskt ställs. För 

att detta ska ske måste då även den som tar emot svaren vara beredd på att kunna hantera det 

som kommer fram. Studien visar också på att det dessutom kan vara så att kvinnorna som har 

varit utsatta för våld inte ens vet eller inser att de har varit utsatta för olika typer av våld vilket 

också visar på hur viktigt det är att faktiskt ta sig tid med kvinnorna och både ställa dem 

frågor men också att ge dem information, till exempel om olika typer av våld.  

I studien har jag valt att belysa aktörer som polisen, vården och socialtjänsten genom 

personal på skyddat boende då dessa är vanliga aktörer som de placerade kvinnorna har 

kontakt med. Att försöka få fram en enhetlig bild av dessa aktörers bemötande kan dock vara 

svårt då deras arbetsuppgifter faktiskt skiljer sig åt samt att de har olika lagar och regler att 

förhålla sig till. Däremot så har alla dessa gemensamt att de är professionella som möter 

kvinnor som befinner sig i en utsatt situation. De placerade kvinnorna har varit med om 

traumatiska händelser och befinner sig ofta i en kris då de anländer till det skyddade boendet. 

Att visa intresse, förståelse och respekt för kvinnorna och deras situation oavsett sina egna 
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arbetsuppgifter, behov eller känslor är en viktig del i deras arbete, oavsett profession. Enligt 

Ulla Holm innebär en professionell hållning att agera på ett annat sätt än vad som vanligtvis 

skulle gjorts, att inte agera utifrån att tillfredsställa sina egna behov eller utifrån sina känslor 

samt att inte styras av impulser. Att som professionell tillägna sig de etiska riktlinjerna är till 

för att skydda klienten i ojämna maktsituationer samt för att skydda mot godtycklighet. Det 

framkommer i resultatet att vissa personer som möter kvinnorna visar sig vara mer 

engagerade än andra. Oavsett om det personliga engagemanget finns där eller inte så har den 

professionelle en roll som innebär en skyldighet enligt Holm (2009) att dela med sig av sin 

kunskap och sina erfarenheter för att hjälpa den klienten man arbetar med. Även om den 

professionelle inte alltid har alla svaren eller all kunskap som krävs vid ett tillfälle är det av 

stor vikt att denne i alla fall visar en ansträngning och ett intresse för sin arbetsuppgift och 

gentemot klienten. Att klienten får känna sig sedd och bemött med respekt kan öka tilliten 

vilket i sin tur kan förbättra samarbetet och utgången av samarbetet.  

Inom kristeorin kan detta ses som den terapeutiska hållningen. Med det menas att personen 

har en yrkesmässig attityd som strävar efter en medvetenhet och kunskap om den drabbades 

situation och behov men också vilka egna upplevelser och reaktioner man har inför personen 

man möter samt hur den ömsesidiga kommunikationen ser ut.  För detta menar Cullberg 

(2006) att det krävs det kunskaper, empati och självkännedom vilka alla utvecklas genom 

både utbildning och livserfarenhet och är en ständigt pågående dynamisk utveckling. 

 

Diskussion och egna reflektioner 

Man hör ofta att man ska ha tur att träffa ”rätt” socialsekreterare eller ”rätt” polis. Jag tycker 

att det är förvånansvärt att det stöd man kan få är beroende på om du har turen med dig och 

bor i rätt stadsdel/stad eller träffar rätt person. Att det kan se så olika ut är allvarligt då vi har 

en lagstiftning som är till för att stödja personer som har som är i behov av stöd och hjälp.  

 I resultatet framkommer det av samtliga informanter att socialtjänstens ekonomi är det som 

främst styr huruvida kvinnorna blir placerade på det skyddade boendet eller inte. Forskningen 

beskriver även att man kan se att våldsutsatta kvinnor placeras på en campingplats eller på en 

hotelljour, utan utbildad personal, då detta är ett billigare alternativ än ett skyddat boende. 

Många våldsutsatta kvinnor har även barn med sig, hur man kan se att detta är det bästa för 

kvinnan och barnet? Även detta rimmar illa med den lagstiftning som vi har som ska se till att 

stötta individer. Vilka förutsättningar har kvinnorna att komma på fötter i en husvagn?  
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Kommer en kvinna till Sverige via äktenskap så finns en risk att hon kan befinna sig totalt i 

mannens händer, han kanske är den som upplyser henne om hur Sverige fungerar och detta 

kan användas i maktsyfte. Mannen får kontrollen över kvinnan.  Detta är en mycket utsatt 

situation och kvinnan kanske är rädd för att kontakta myndigheter då hon kanske riskerar att 

utvisas ur landet.  

 Mäns våld mot kvinnor är något som ständigt är i ropet och man vet med säkerhet att det är 

ett stort problem i samhället, trots detta saknar många professionella som kommer i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor kunskaper på området. Hur det kan vara så år 2013 är skrämmande. 

Jag tycker att det med all forskning och alla rapporter bör finnas mer kunskap. Samtidigt som 

man kan ha en förståelse att professionella inte kan ha kunskap inom alla områden.  

 Våld i relationer mellan samkönade förekommer också samt att kvinnor misshandlar män. 

Detta tycker jag inte belyses på samma sätt även om man ändrat och pratar mer om våld i nära 

relationer än som man förut alltid hörde om våld mot kvinnor. I nästan all forskning och 

litteratur jag har hittat om våld i nära relationer så nämns dessa två andra grupper mycket kort, 

men fokus ligger nästan alltid på männens våld mot kvinnor. Det är intressant att det ännu är 

så mycket fokus på våld mot kvinnor, kanske det också kan vara så att detta är betydligt mer 

vanligt. Viktigt är dock att inte glömma de andra grupperna. 

En begränsning som jag ser idag är att när kvinnan kommer till det skyddade boendet så är 

fokus henne. Vad händer med mannen? Jag känner till att vissa stadsdelar och städer i Sverige 

har mansmottagningar, men på de ställen där dessa inte finns, om mannen inte själv söker 

stöd, får han någon form av hjälp då? Visst att kvinnan kan lämna mannen, men om han inte 

får stöd kommer han att hitta en ny kvinna som han utsätter för våld? Har mannen och 

kvinnan barn ihop så tror jag det är viktigt att mannen får stöd och hjälp, för även om kvinnan 

lämnat honom så träffar mannen kanske barnen och det kan vara viktigt för barnen att ha en 

kontakt och en relation med sin pappa. Om kvinnan inte får det stöd hon behöver, vilket jag 

anser att forskning visar att hon kanske inte alltid får, så kan risken finnas att hon går tillbaks 

till mannen. Om mannen då inte fått stöd i att ändra sitt beteende, hur kommer deras relation 

att se ut då?  

Min egen erfarenhet av våldsutsatta kvinnor är att flera av dem uttrycker en frustration 

över att det är hon själv som blivit placerad på ett skyddat boende. Det är hon som måste 

lämna sitt hem, sina saker, sin skola, sitt arbete… Detta fast det är mannen som utsatt henne 

för våld. Detta kan även jag reagera på, det kanske skulle vara bättre att flytta på mannen och 

jobba med honom?  
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Ju mer man funderar kring ämnet ju mer komplext känns det som att det blir. Jag har nästan 

mer frågor nu än när jag började undersöka ämnet. Jag vill avsluta med citatet av Hanna 

Olsson (2004): 

 

Att bli utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld innebär att bli berövad sig själv – 

fråntagen självkänsla, självförtroende, värde som människa. 
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Nya forskningsfrågor 

Något jag tycker skulle vara intressant att forska vidare kring är om man istället för att flytta 

kvinnan skulle flytta på mannen, jobba med honom och stötta honom. Vilket resultat skulle 

detta ha? Det skulle vara intressant med mer forskning inom området.  

 Jag skulle även vilja se hur olika man tolkar lagstiftningen kring vilket stöd en kommun är 

skyldiga att ge en våldsutsatt kvinna. Hur hade detta bedömts i domstol vid överklagan?  

Kvinnor med en utländsk bakgrund som kanske inte känner till sina rättigheter, hur kan de 

veta vilket stöd de bör få? Utnyttjar kommuner dessa kvinnors okunskap? Detta skulle vara 

intressant att forska vidare kring.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Nathalie Gustafsson, jag är student på Ersta Sköndal högskola och läser 

socionomprogrammet med inriktning mot etik och livsåskådning. Nu har det blivit dags för 

examensarbetet vilket innebär att skriva C-uppsats. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka erfarenheter hos personal på skyddade boenden 

gällande våldsutsatta kvinnor och olika aktörer som dessa kvinnor kommer i kontakt med.  

 

Jag kommer att genomföra enskilda intervjuer och beräknar att det kommer att ta ca 30-45 

minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på band endast för denna uppsats och förvaras 

oåtkomligt under arbetets gång. Det är bara jag och min handledare Anita Cederstöm, som har 

tillgång till inspelningarna. När uppsatsen är klar kommer inspelningarna att raderas.  

 

Alla intervjupersoner kommer att vara anonyma i uppsatsen, inga riktiga namn kommer att 

synas. Ert deltagande är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. 

 

Era upplevelser och synpunkter är viktiga! 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga häsningar 

Nathalie Gustafsson 

(Kontaktuppgifter) 

 

 

 



53 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Kvinnorna som blir placerade hos er - har de någonting gemensamt mer än att de utsatts för 

våld?  

2. Vilken hjälp efterfrågar kvinnorna som kommer hit?  

3.  Får kvinnorna den hjälp de efterfrågar? Anser du att de får rätt hjälp? 

4. Har din syn på de placerade kvinnornas situation ändrats under tiden du jobbat här?   

5. Om du tänker på andra aktörer som du möter runt kvinnorna här. Vi börjar med polisen. 

Kan du berätta om ett exempel på när polisen gjorde en riktigt bra insats? Kan du nu berätta 

om ett exempel när det inte fungerade lika bra?  

6. Samma som 5 men med vårdpersonal… 

7. Samma som 6 men med socialtjänsten... 

8. Finns det något som förenar olika parter i synsättet på kvinnor som utsätts för våld tror du? 

Finns det något som skiljer er åt väldigt mycket?   

9. Är det något du vill tillägga, något jag borde frågat om i denna intervju? 


