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SAMMANFATTNING: Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat 

och ännu fortsätter att öka, sett till statistiken. I dagsläget ligger mycket ansvar på ideella 

frivilligorganisationers bord. Men det krävs mera resurser för att organisationernas arbete 

skall kunna fungera så bra som möjligt, så att de kan bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett 

bakgrund. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka hur de ideella organisationernas arbete 

med våldsutsatta kvinnor fungerar, med mer ansvar och utan tillräckliga resurser. Vi försöker 

också ta reda på hur saker påverkas av den rådande könsmaktsordning som finns i samhället 

samt hur det ser ut med attityder kring våldsutsatta kvinnor. Vi utförde två längre, 

semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid två olika 

organisationer i Östersund för att få bland annat få information kring hur de ser på det ansvar 

de har samt de resurser de har att röra sig med i sitt arbete. Vi har valt att utföra vår studie ur 

ett könsmaktsperspektiv där vi har använt oss av teorier och begrepp som rör 

könsmaktsystemet och härskartekniker.  
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1. Bakgrund  

 

1.1 Inledning och problemformulering  

 

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat och ännu fortsätter att öka. 

En förklaring till den ständiga ökningen kan till viss del förklaras med att det är fler kvinnor 

än tidigare som vågar anmäla samt de lagändringar som gjorts på området. Ökningen har skett 

under lång tid och de senaste tio årens anmälda fall, mellan år 2003-2013, har kartlagts av 

Brå. 

 

Följande statistik kommer från Brå: År 2003 anmäldes ca 22 500 fall, år 2006 25 000 fall och 

år 2012 var det 28 300 fall av kvinnomisshandel som anmäldes. Drygt 85 % av förövarna i 

ovanstående fall var män och enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är män 

överrepresenterade i brottsstatistiken som utövare av våld och hela 8629 män lagfördes för 

brott mot liv och hälsa 2010. Hela 2 471 fall av grov kvinnofridskränkning anmäldes 2011 till 

polisen vilket inkluderar både misshandel, ofredande och hemfridsbrott (bra.se). 

 

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor beslutade regeringen om en handlingsplan 2007, som 

innefattade 56 åtgärder, som sedan Brå fick i uppgift att utvärdera. Detta har bland annat lett 

till en ökad kunskap och större tillgänglighet vad gäller stöd och hjälp för utsatta kvinnor 

(ibid). 

 

I dagsläget har arbetet med kvinnovåld blivit ett samhällsproblem, som i stor utsträckning 

hamnat på ideella frivilligorganisationers bord.  Dessa drivs av kvinnor med ett brinnande 

engagemang i frågan och utan dem skulle en stor del av den kunskap och erfarenhet de har 

försvinna. Dock krävs det mera resurser för att organisationernas arbete skall kunna fungera 

så bra som möjligt, så att de skall kunna bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett bakgrund. Så, 

hur påverkas de ideella organisationerna av att få ta allt mer ansvar trots att resurserna inte 

räcker till? Hur fördelas resurserna? Hur påverkar det könsmaktssystem som råder 

människors inställning till problemet?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur de offentliga respektive ideella organisationerna 

arbetar med våldsutsatta kvinnor. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka typer av insatser finns tillgängliga från samhällets sida? 

 Vilken samhällelig inställning finns gällande våldsutsatta kvinnor? 

 Hur är de existerande resurserna fördelade mellan ideella och offentliga verksamheter? 

 

2. Metod  

2.1 Kvalitativ undersökning  
 

Vid kvalitativa studier ligger tonvikten oftast på ord, och till sin art är denna metod tolkande, 

konstruktionistisk och induktiv. Med induktiv menas att man på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten framställer själva teorin. En annan aspekt som belyser den kvalitativa 

metoden är att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten. Denna metod är 

tolkningsinriktad och inte som den kvantitativa, naturvetenskaplig (Bryman, 2002). 

 

I en kvalitativ undersökning finns sex viktiga steg i följande ordning: generella 

frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete och till sist, rapport om resultat och 

slutsatser (ibid). 

Vi valde att göra två längre, semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor vid två olika organisationer i Östersund. Intervjuerna spelades in på 

diktafon för att sedan transkriberas till skriftligt. Vi har sedan, för att analysera intervjuerna, 

använt oss av meningskoncentrering som dataanalys.  

2.2 Urval  

Vårt urval av intervjupersoner har handplockats. Baserat på vårt arbetes tema diskuterade vi 

vilka organisationer vi var intresserade av att träffa och hade tur då både Centrum mot våld 

och Kvinnojouren i Östersund ställde upp för intervju. 
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2.3 Dataanalys  

Vi valde att använda oss av analysmetoden meningskoncentrering för att analysera våra 

intervjuer. Metoden handlar om att, med fokus på huvudinnebörden, göra kortare 

formuleringar av intervjupersonernas yttranden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) handlar det om dessa steg: Att få en känsla för helheten 

genom att läsa igenom hela intervjun, fastställa (så som intervjupersonen uttrycker sig) 

naturliga ”meningsenheter”. Teman som framträder i dessa naturliga meningsenheter ska 

formuleras och utifrån undersökningens syfte ställs frågor till meningsenheterna. Till slut, för 

att få till en deskriptiv utsaga, knyts centrala icke överflödiga teman i hela intervjun ihop.  

Vi satte oss tillsammans och gick igenom båda intervjutexterna noga för att kunna se helheten 

i dem båda. Sedan valde vi ut det vi ansåg vara meningsenheter i texten, och också den text/de 

meningar som var relevanta för våra frågeställningar. Sedan formulerade vi teman utifrån 

dessa meningsenheter.  

 

Exempel på hur vi analyserade några av texterna: 

Meningsbärande enhet  Kategori Deskriptivt tema  

”Vi stöttar ju kvinnor med olika 

funktionshinder, kvinnor som är i 

ett aktivt missbruk… eh… alltså vi 

har kontakt med dem och kan 

stötta dem. Däremot så kan de inte 

bo hos oss… ehh, det är ju ett 

hinder idag och det är frågan… 

med mer resurser så.” 

Kvinnor med olika bakgrund, 

hinder att kunna hjälpa alla på 

grund av för få resurser.  

Resursbrist.  

”För går jag ut och pratar om det 

här så förutsätts det nåt slags 

manshat eller nåt, att ingen vill ha 

mig eller att jag är lesbisk, eller 

alltså nånting… Och sen är det ju, 

så fort en kille säger nånting som 

är positivt på det här området så 

ska han ha en klapp på huvet och 

så ska alla falla i trans… Så 

betalar man tiotusen för en manlig 

föreläsare som säger samma sak 

som vi har sagt i 20 år, så… då 

kan man bli lite trött.” 

Förutsätts manshat inom 

området, män/manlig föreläsare 

mer trovärdig.  

”Kvinnoproblem”. Män mer 

trovärdiga.  

 

 

  



4 
 

2.4 Litteratursökning 

För att hitta passande information till vår uppsats har vi sökt information och fakta genom 

internet, som rapporter och via hemsidor, samt böcker som tar upp teorier gällande 

härskartekniker, könsmaktssystemet och dominans, för att nämna några. Elvin-Nowak & 

Thomssons (2003) Att göra kön beskriver hur könsskapandet går till och pågår livet igenom. 

Vi tar också del av rapporten Mäns våld mot kvinnor i nära relationer där Weinehall (2011) i 

sin rapport intervjuar en del poliser och får reda på hur attityderna kan se ut inom poliskåren 

när det handlar om våldsbrott mot kvinnor. Detta är några exempel på litteratur som vi använt 

oss av i vårt arbete.  

2.5 Den gemensamma arbetsprocessen  

Under arbetet med vår uppsats har vi båda varit lika delaktiga. Vi delade relativt snabbt upp 

det första momentet genom att genomföra och transkribera en varsin intervju med de två 

organisationer vi bestämt oss för att träffa. Vi träffades sedan och gick igenom den empiri vi 

samlat in. Efter detta kom vi överens och delade upp hur vi skulle gå tillväga för att söka fakta 

och tidigare forskning på det vi valt att studera. Beatrice fokuserade kring att välja ut 

passande teorier till vårt arbete och Mikaela letade och skrev om tidigare forskning.  

2.6 Etiska överväganden  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det, vad gäller etiska överväganden och riktlinjer vid 

en intervjuundersökning, fyra grundläggande områden som man som forskare alltid bör ta 

hänsyn till. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

Med informerat samtycke menas att man bland annat informerar intervjupersonerna om det 

allmänna syftet med undersökningen och hur upplägget ser ut. Man bör informera om på 

vilket sätt materialet kommer att användas och vilka det kommer att läsas av. 

Intervjupersonens deltagande ska vara frivilligt och de har rätt att när som helst dra sig ur 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Vid de intervjuer vi genomförde, kontaktade vi först intervjupersonerna via telefon och 

presenterade oss och vårt arbete och syfte. När vi bestämt träff, skickade vi en intervjuguide 

med frågorna. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att de var färdigskrivna 

frågor, men att det fanns utrymmer för följdfrågor, vilket vi informerade om innan vi satte 

igång. Innan inspelningen av intervjun hörde vi oss för om vi fick banda materialet.  
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Konfidentialitet innebär att intervjupersonen, om den så önskar, får vara anonym och att 

dennes identitet inte röjs. Efter samtycke från de vi intervjuat, har vi i uppsatsen använt oss av 

deras förnamn, men inget mer. Konfidentialitet är viktigt för att intervjupersonen ska kunna 

känna tillit till den som intervjuar och att denne skyddas från publicering som kan medföra 

negativa konsekvenser. Just denna punkt kan leda till en konflikt i det avseende att den man 

intervjuar har rätt att vara anonym, men samtidigt måste man ta hänsyn till att all vetenskaplig 

forskningen ska kunna upprepas utav andra forskare. Konsekvenser går ut på att göra en 

bedömning av den eventuella skada som deltagarna kan lida och vilka vetenskapliga fördelar 

undersökningen kan medföra. Hänsyn ska tas både till de som deltagit i studien och de som 

kan drabbas indirekt av den. Forskarens roll är avgörande för undersökningens kvalitet och 

hållbarhet. Forskaren har ett moraliskt ansvar och måste visa känslighet och vara lyhörd inför 

den man intervjuar. Den vetenskapliga kvaliteten är oerhört viktig och arbetet ska vara 

vetenskapligt och korrekt utfört (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I vårt fall intervjuade vi personer som representerade två olika organisationer och frågorna var 

inte personligt utformade eller baserade på deras livsupplevelser, men väl utifrån deras 

synpunkt.  

2.7 Reliabilitet, validitet och generalisering  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att för att en forskning ska vara vetenskapligt korrekt 

måste man ta hänsyn till tillförlitligheten, styrkan och överförbarheten. Något som med andra 

ord kan kallas reliabilitet, validitet och generalisering. Reliabilitet innebär att det ska finnas 

konsistens och tillförlitlighet. Forskningen ska kunna göras om av en annan forskare, vid ett 

annat tillfälle med samma resultat. Därför att det väldigt viktigt att inte ställa ledande frågor 

vid intervjuerna, vilket kan leda till att två forskare skulle kunna få olika svar. Validitet kan 

översättas till styrkan i eller giltigheten i forskningen. Forskningsresultatet ska ifrågasättas 

och analyseras. Den syftar också till att man undersökt det man planerat och fått svar på de 

frågor man ställt och inget annat. Generalisering kan beskrivas som hur stor allmännytta 

forskningen har och om resultatet är generellt. En svårighet kan vara att det är svårt att dra 

slutsatser och generalisera om man bara utfört ett visst antal intervjuer.  

Det är emellertid så att även om man inte kan dra slutsatsen att forskningsresultatet är 

gällande rent generellt, kan det vara generellt gällande i liknande situationer och därför vara 

giltigt (Kvale & Brinkman, 2009). 
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Vid kvalitativa undersökningar anses reliabilitet, validitet och generalisering av vissa forskare 

inte som de enda giltigt godkända metoderna, för att bedöma kvaliteten i en undersökning. De 

anser att man inte kan bedöma en kvalitativ forskning på samma premisser som en 

kvantitativ. De föreslår istället att bedömning ska göras av forskningens tillförlitlighet och 

dess äkthet (Bryman, 2011). 

Vid våra genomförda intervjuer har vi haft en intervjuguide och hela intervjuerna har bandats 

och sedan transkriberats, vilket möjliggör en återupprepning av intervjun och resultatet. Vid 

intervjuerna har vi vid oklarheter förtydligat vår frågeställning eller bett om ett förtydligande 

från intervjupersonen då det behövts. Den forskning vi använt oss av inom den teoretiska 

delen har varit vetenskapligt förankrad, både de artiklar vi använt oss av och den aktuella 

litteraturen, vilket ger styrka och giltighet åt forskningen.  
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3. Teori 

 

Vi har använt oss av litteratur som baseras på de begrepp vi anser relevanta för vårt arbete. 

Det handlar om könsmaktssystemet och härskartekniker, som vi valt att studera ur ett 

könsmaktsperspektiv. Könsmaktssystemet är en teoretisk modell med flera inriktningar, med 

exempelvis olika perspektiv angående normer och exkludering. Vi har valt att inrikta oss på 

hur könsmaktssystemet bland annat bidrar till att exkludera kvinnor och befästa manliga 

positioner. 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver hur könsskapande är något som sker inom ett 

normsystem, vilket bygger på outtalade regler och antaganden om hur män respektive kvinnor 

bör vara. Könsroller är något som skapas i interaktion med andra och är på så vis en social 

konstruktion. Makt är ett begrepp som underförstått bygger på att någon eller några vinner 

och andra förlorar. Med makt kommer också möjligheter att påverka, bestämma och förfoga 

över resurser. Makt och ansvar är begrepp som på sätt och vis hör samman, men ansvar 

handlar mer om ett slags bindande uppdrag, där man står som garant för att någon ska bli 

gjort. Generellt har kvinnor mer ansvar än makt jämfört med män (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). 

Ett könsmaktsystem är ett patriarkalt system, där människor delas in efter kön och männen 

anses tillhöra det bättre könet. Inom detta system får män mer makt, resurser och mandat än 

kvinnor och det gäller både i arbetslivet och inom den privata sfären. Könsmaktssystemet 

finns kvar så länge ingen ifrågasätter det och det finns med i hela vårt samhälles uppbyggnad. 

Grunden till detta system, är att männen som grupp är överordnade kvinnorna (ibid). 

Det finns olika strukturer som gör att vårt samhälle ser ut som det gör och det är också dessa 

som gör så att könsmaktssystemet upprätthålls. Det ligger i systemets intresse att männens 

överordning ska existera i tysthet utan ifrågasättande och inte bli märkbart. Så länge 

individerna i samhället strävar åt samma håll, märks inte dessa strukturer. Det är först när man 

utmanar strukturerna och systemet, som de uppdagas. 

Könsmaktssystemet bygger på två principer och dessa är isärhållandet och den manliga 

normen. Dessa är en maktstrategi som innebär att man delar upp män och kvinnor i två 

grupper, där män är högre i rang än kvinnor (ibid). 
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Denna uppdelning kan märkas på arbetsplatser, som är överrepresenterade av män, i 

lönekuvert och inte minst inom forskningen, där män historiskt sett, lyfts fram och 

kvinnoproblem som misshandel och sexualbrott, fått stå tillbaka, fram tills för ca 10 år sedan. 

De som har makt i samhället, vilket oftast är män, beslutar över hur resurser ska fördelas och 

vilken forskning som ska bedrivas. Det krävs därför en attitydförändring hos männen och att 

de frivilligt ger ifrån sig halva makten, för att kvinnorna ska kunna nå fram. Den manliga 

normen innebär att de egenskaper män har, eller anses bör ha, är mer eftersträvansvärda än 

kvinnors. Könsmaktsystemet bygger på olikheter och en uppdelning av människor, vilket är 

både odemokratiskt och stereotypt. Vissa räknas in och andra utesluts. Män äger kapital, 

resurser och mandat, men kan också sägas ”äga” kvinnor, vilket oftast sker subtilt i det 

fördolda. Vissa kvinnor kan finna någon sorts vinst i detta, exempelvis genom att uppleva sig 

beskyddade, både socialt och ekonomiskt. Trots att kvinnor på individnivå kämpar emot detta 

system genom att utbilda sig och skaffa höga positioner i samhället, finns könsmaktssystemet 

alltid där i bakgrunden. För en hög samhällelig och ekonomisk status är kvinnor alltid 

beroende av männen i slutändan (ibid).  Exempel på kvinnlig exkludering ges i den empiriska 

delen av arbetet under 4.5. 

Mäns beteende hör till normen och de anses alltid lite bättre än kvinnor över lag. Inom denna 

norm hör det även till att kvinnor inte ska försöka ”vara” som män, utan hålla sig inom 

ramarna för vad som är kvinnligt, då de annars bara riskerar att ses som ”manhaftiga” och 

okvinnliga (ibid). 

Biologiskt sätt finns vissa skillnader mellan kvinnor och män och det är något som utnyttjas 

inom könsmaktssystemet. Kvinnors biologi är inget som används som ursäkt för vissa 

beteenden, men det görs däremot när det gäller män. Deras naturliga biologi och 

hormonnivåer används som ursäkt för att de slår sina kvinnor, med hänvisning till att de inte 

kan kontrollera sina aggressiva impulser. Vid sexuella övergrepp mot kvinnor hävdas att 

männens lust är större och att de inte kan motstå en kvinnas frestelse. När det gäller kvinnlig 

biologi hävdar man att kvinnor är svagare och inte kompetenta nog för att få tillträde till de 

högre positionerna i samhället. När det gäller mäns våld mot kvinnor, i synnerhet i nära 

relationer, har samhället i stort, svårt att ta in att det kan röra sig om precis vilken man som 

helst. Man vill gärna tro att det bara är en särskild sorts män som slår och att det är en särskild 

sorts kvinna som drabbas och att dessa kvinnor har särskilda egenskaper som lockar fram 

våldet i relationen. Forskningen visar något helt annat. I relationer där männen slår sina 

kvinnor är risken också högre att de slår sina barn (ibid). 
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Jämställdhet är ett omdebatterat ämne och på grund av könsmaktssystemet som alltså 

underbygger orättvisor och ojämställdhet, är det många som inte kan eller vill ta åt sig att 

problemet existerar. De kvinnor som försöker göra något åt det drabbas ofta av trakasserier 

eller möts med hånfulla komentarer och ofta förklaras orättvisorna med deras personliga 

brister, vilket är en del i strategin för att lyckas hålla kvar kvinnors underordning. På senare år 

har det dock skett stora förändringar, exempelvis genom lagar som förbjuder 

könsdiskriminering och på alla arbetsplatser ska det finnas tydliga riktlinjer att följa (ibid). 

Ås (2004) har utarbetat en teori där hon beskriver olika former av härskartekniker, som 

används för att få makt och behålla den, främst när det gäller mäns maktövertag gentemot 

kvinnor. Denna teori utarbetade hon redan under 80-talet, men den är lika aktuell och 

användbar nu som då. De fem härskarteknikerna är osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförandet av skuld och skam. 

Osynliggörandet kan ta sig uttryck i att kvinnor i samhället blir bortglömda och förbisedda, 

vilket förstärker bilden av kvinnor som mindre viktiga och värda. Förlöjligande är en metod 

då man hånar och förminskar kvinnor och deras insatser (Ås, 2004). 

Undanhållande av information innebär en utestängning och exkludering där kvinnor inte får ta 

del av information exempelvis på en arbetsplats. Dubbelbestraffning innebär att kvinnor 

bestraffas både för vad de gör och inte gör, inom samma område. Exempel på detta kan vara 

att de anses vara en belastning för samhället om de är hemma för länge med sina barn och att 

de ses som dåliga mödrar om de börjar arbeta för tidigt. Påförande av skuld och skam görs 

som en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Dessa härskartekniker sker ofta 

omedvetet och är en del av könsmaktssystemet. Det enda sättet att kunna bekämpa dessa 

förlegade attityder och metoder, är att bli medveten om dem. Sverige är ett relativt sett, 

jämställt land och har kommit längre än många andra länder, exempelvis genom olika lagar 

(ibid). 

Kvinnoproblem har lyfts fram och diskuteras, men det är fortfarande så att det är på männens 

villkor som dessa diskussioner äger rum och samtalen kring kön, makt och struktur, sker på 

många sätt från deras perspektiv. Att använda sig av olika härskartekniker är ett sätt att 

kontrollera och förtrycka kvinnor och det är också därför som det är så viktigt att begreppet 

synliggörs och blir föremål för diskussion och reflektion (ibid). 
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Inom socialt arbete har det funnits en tradition att utgå ifrån manligt avgränsade prioriteringar 

och man har också tillämpat ett manligt språk och sätt att tänka kring olika saklägen. Man 

synliggör det faktum att samhället disciplinerar och kontrollerar kvinnor på olika sätt. Det kan 

ta sig uttryck i huruvida man väljer att ge en utsatt kvinna bistånd eller inte, som regleras 

genom olika kriterier som dessa kvinnor måste uppfylla. Det finns en policy som leder till en 

strukturell diskriminering av dessa kvinnor. Det är även så att samhället och vårt 

välfärdssystem redan är utformat på ett sätt som gör utsatta kvinnor beroende av staten, både 

på grund av det patriarkala systemet och att de ofta har en låg inkomst (Payne, 2008). 

För att kunna göra något åt könsmaktssystemet måste man först identifiera och analysera 

vilka förmåner männen har gentemot kvinnor och även engagera männen i det arbetet.  

När det gäller mäns våld mot kvinnor mer specifikt, måste vi få männen att ta ansvar för sina 

egna handlingar och våldsamma beteende. Kvinnors underlägsenhet gentemot männen, har i 

högsta grad påverkat utvecklingen inom det sociala arbetet. Trots att olika former av socialt 

arbete ofta är överrepresenterat av kvinnor, exempelvis inom socialtjänsten, så är det sällan de 

sitter i någon av de ledande positionerna. De har därför mindre möjligheter att påverka ett 

arbete som i mångt och mycket vänder sig till just utsatta kvinnor (ibid). 

Lundgren (2004) menar att ett perspektiv där våld ses som en produkt av samhällelig manlig 

dominans och kvinnors underlägsenhet kallas för makt-och kontrollperspektivet. Med detta 

perspektiv menar man att männens våld skapar och upprätthåller kontroll över kvinnan. Inom 

detta perspektiv tar man också hänsyn till kultureller könsroller, vad som anser 

manligt/kvinnligt, även kallat kulturell normalitet (Lundgren, 2004). 

Under 70-talet växte teorin om att våld beror på de ojämlika maktrelationerna män och 

kvinnor emellan fram och orsaken till denna maktobalans är samhället som sådant. För att 

kunna råda bot på problemet måste man alltså börja med arbetet för att främja jämlikheten 

mellan könen (ibid). 

Ett annat perspektiv att ta hänsyn till när det gäller mäns våld mot kvinnor är 

normaliseringsprocessen som kan beskrivas som en nedbrytningsprocess av kvinnan i 

relationen och samtidigt att mannens makt ökar och hans våldsanvändning både ökar i 

omfattning och att det börjar upplevas som något normalt.  
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Normaliseringsprocessen beskriver utvecklingen av våldsprocessen, som ofta börjar subtilt 

och tar sig uttryck i psykisk misshandel och hot, för att sedan eskalera till fysiskt våld, som 

ofta blir alltmer våldsamt och vanligt förekommande. För att förstå mäns våld mot kvinnor, 

måste man även förstå att de tre begreppen makt, våld och normalitet också hänger ihop. 

Samhällets maktobalans avspeglar sig på detta sätt i och med att männen är överordnade 

kvinnorna enligt könsmaktssystemet (ibid). 

4. Empiri 

4.1 Beskrivning av Centrum mot våld i Östersund 

Kvinnan på Centrum mot våld, som jag stämt träff för att utföra min intervju med heter Ewa 

och är en trevlig kvinna i medelåldern. Hon har varit utbildad socionom sedan 1984 och har 

arbetat på Centrum mot våld under några år nu. Vi träffas i deras lokal som är belägen mitt 

inne i stan. Innan intervjun har vi haft telefonkontakt och jag har även mailat en intervjuguide 

med frågorna. Ewa är väl förberedd och har med sig ett anteckningsblock där hon förberett 

några punkter. Hon talar vant men engagerat och det märks att hon arbetar med något hon 

verkligen brinner för. 

Ewa berättar om verksamheten och beskriver hur den fungerar och vad de gör. Centrum mot 

våld är ett projekt som startade 2011. Det är en underavdelning av socialtjänsten och drivs 

med hjälp av ekonomiska medel därifrån. Här arbetar sammanlagt tre kvinnor, Ewa som är 

fast anställd som kvinnofridssamordnare samt A och J som är projektanställda. Här bedrivs 

olika sorters arbete mot våld i nära relationer, som riktar sig till både kvinnor och män.  Det 

bedrivs även samtal i olika barngrupper, för barn som lever i eller har bevittnat våld hemma. 

För att komma i kontakt med Centrum mot våld kan man antingen ringa hit, komma hit med 

hjälp av Socialförvaltningen och i vissa fall via sjukhusets kuratorer.  

År 2012 sökte sig sammanlagt 108 kvinnor och ett antal män hit. På Centrum mot våld är det 

sekretess och man för inga journalanteckningar. I de fall där det är barn inblandade och de 

fortfarande bor kvar hos förövaren och våldet fortsätter, har de som arbetar där 

anmälningsplikt, vilket man alltid informerar om. Ewa har oftast sex-sju samtal med 

kvinnorna där de får råd och tips samt praktisk hjälp bland annat med hur de ska ta sig ur 

förhållandet. Det kan gälla frågor om vårdnaden av barnen, ekonomiskt bistånd och liknande.  
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I de fall kvinnorna behöver försörjningsstöd är det Socialförvaltningen som ansvarar för det. 

Centrum mot våld samverkar med flera andra organisationer och myndigheter, däribland 

socialtjänsten, Kvinnojouren, Polisen, primärvården och sjukhuset. Information om Centrum 

mot våld kan man finna i broschyrer exempelvis på socialtjänsten och sjukhuset. 

4.2 Beskrivning av Kvinnojouren i Östersund 

Lokalen där Kvinnojouren har sin öppna verksamhet ligger i ett gammalt hus på en innergård. 

Verksamheten startade 1982 i Östersund och hade då funnits några år på några andra ställen i 

Sverige. Rummet vi befinner oss i är stort och innehåller flera bord, stolar, soffa, madrass och 

lekhörna för barnen. Det finns även ett litet kök i anslutning till rummet. Det märks att, trots 

den lilla ytan, har man tänkt på att både kvinnor och barn ska känna sig välkomna när de 

kommer hit. Här träffar jag två varma och engagerade kvinnor, Helena och Jessica, båda 

anställda på Kvinnojouren i Östersund. 

Helena har varit aktiv sedan 1997, då hon började arbeta ideellt. Hon har sedan varit anställd 

till och från, då hon pluggat samt varit barnledig emellanåt. Helena har arbetat 15 år totalt 

med våldsutsatta kvinnor. Jessica gick med i jouren i mitten av 80-talet, då hon började med 

att gå jourcirkel. Hon har arbetat frivilligt, med projekt och blev så småningom anställd. 

Jessica har också suttit i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) 

styrelse i fem år. Både Helena och Jessica har varit förtroendevalda och är båda ideella 

jourkvinnor, vilket innebär att när de inte är på arbetet så kan de ändå gå till jouren på sin 

lediga tid.  

4.3 Vilken samhällelig inställning finns gällande våldsutsatta kvinnor? 

 
Att bli utsatt för våld är något som för många är förknippat med både skuld och skamkänslor 

och många kan levt nästan ett helt liv i ett förhållande där det förekommer våld, innan de 

äntlige vågar bryta upp. Oavsett om den drabbade är en man eller kvinna är upplevelserna och 

händelseförloppen ofta likadana, men i de ganska sällsynta fall då en misshandlad man 

faktiskt söker sig hit, är ofta känslan av skam och förödmjukelse ännu större. 

”… Det är ju väldigt få män som söker sig hit, jag tror att det är skamligt när man är en man, att man blir 

slagen av en kvinna och man betraktar sig själv som en jävla kärring som åker på stryk, men det är exakt samma 

berättelser de berättar, hur självförtroendet försvinner, hur de blir förnedrade på olika sätt och kommer exakt i 

samma sits, fast det är svårare för en man att söka hjälp. De går inte gärna till akuten och berättar att frun eller 

sambon har slagit dem…” (Ewa, Centrum mot våld) 
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Helena på Kvinnojouren berättar om hur de, till skillnad från på många andra arbeten, 

försöker se till att finnas där när helst kvinnorna behöver dem och inte endast mellan vissa 

tider.  

 

”Vi är ju ingen institution, har ju inte folk dygnet runt, men de är klart om nån flyttar in på fredag eftermiddag 

och är lite orolig över allt som hänt så säger vi ju inte att, jamen ”vi ses på måndag” utan då ser vi ju till att 

nån kommer in på helgen, och… ja stämmer av vad som behövs.” (Helena, Kvinnojouren) 

Våld i nära relationer kan ta sig flera olika uttryck och bestå av både fysisk och psykisk miss-

handel, hot och kränkningar och ofta har förövaren ett övertag på många olika plan genom att 

ha total kontroll över kvinnorna. Många av dem bagatelliserar ofta sin situation till en början. 

När de kommer hit och börjar berätta växer en annan bild fram och det blir mer konkret. Ewa 

visar en plansch som sitter på väggen, med olika former av förtryck som kan uppstå i en 

misshandelsrelation.   

Våld behöver inte alltid bestå av hugg och slag utan har lika mycket med makt och kontroll 

att göra. I samband med att kvinnorna vill bryta upp, kan de behöva hjälp med praktiska och 

ekonomiska bekymmer. Den hjälpen är inget som Centrum mot våld kan tillhandahålla, 

eftersom de inte sysslar med någon som helst myndighetsutövning, utan i de fall där det är 

aktuellt får man söka hjälp från Socialförvaltningen i form av bistånd. 

”De som jobbar på mottagningsteamet och med försörjningsstöd ska ju vara lite mer generösa mot de här 

kvinnorna som kommer, utifrån att de varit utsatta för våld och de kanske är tvungna att skaffa en ny lägenhet, 

man får inte loss några möbler och så vidare… att man hjälper till på den vägen och att ekonomin inte ska vara 

ett hinder. Det kan vara så att många kvinnor inte fått haft någon egen ekonomi. Man har jobba men mannen 

har tagit pengarna och man har fått lite utportionerat. Man har inga konton och ingenting, ingen insyn 

överhuvudtaget i familjens ekonomi. Då har man ju ingenting och blir beroende av försörjningsstöd tills att det 

har retts upp allting. Det händer ju ofta att advokater måste in.”  (Ewa, Centrum mot våld) 

För att få ett förändringsarbete på så väl strukturell som individuell nivå behövs kunskap om 

’mäns våld mot kvinnor’. Fördomar och traditionella värderingar som motverkar arbetet för 

kvinnofrid måste förändras och för att man skall kunna bedriva ett förebyggande arbete 

effektivt krävs utbildningar inom området (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.). 

Det behövs grundläggande kunskap inom alla yrkesroller där man möter barn som upplever 

våld, män som utövar våld samt våldsutsatta kvinnor. Konsekvenser sett ur ett 

individperspektiv, våldets former samt mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv 

är vad denna typ av kunskap bör innefatta. Det krävs också kunskap om andra aktörers arbete 

samt ansvar för samverkan, vad gäller myndigheterna. Många människors uppfattningar om 

mäns våld mot kvinnor präglas av värderingar och åsikter. Att pröva egna värderingar, normer 

och ställningstaganden är därför ett viktigt inslag i en utbildning inom området (ibid).  
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I utredningen Slag i luften (2004), SOU 2004:121, beskrivs hur det kan se ut i samhället dels 

ur könsaspekter men också attityder vad gäller området ’våld mot kvinnor’. Man talar 

exempelvis om hur det ser ut inom polisen och menar att det finns attitydproblem även där. 

Man osynliggör kopplingen mellan kön och makt genom att, inom polisen, benämna mäns 

våld mot kvinnor som våld i nära relationer eller familjevåld, det vill säga mer könsneutralt. 

Det är inte alltid våld mot kvinnor behandlas som ett allmänt åtalsbrott inom polisen och 

huruvida kvinnan står fast vid sin berättelse fäster man fortfarande stor vikt vid (SOU 

2004:121, s 14). 

I denna utredning har man tagit reda på hur mycket resurser berörda myndigheter och ett antal 

departement avsatt i den totala budgeten, vad gäller området ’mäns våld mot kvinnor’ genom 

en mindre enkätundersökning. Vilka kunskaper och förståelser om området som finns, 

resursprioritering samt hur arbetet med mäns våld mot kvinnor organiseras är problem man 

lyfter fram i denna utredning. Myndigheternas arbete i denna fråga står kvar vid att vara ett 

förminskat och lågprioriterat samhällsproblem enligt resultatet av enkätundersökningen (SOU 

2004:121, s 17). 

Problemet ’mäns våld mot kvinnor’ framstår inte som ett problem som kräver särskilda 

resurser så länge våldet på olika sätt osynliggörs och förminskas. Frågan anses heller inte 

kräva särskild institutionalisering, organisering eller politisk diskussion då man omformulerar 

’mäns våld mot kvinnor’ till andra problem (SOU 2004:121, s 18). 

I Weinehall (2011) Mäns våld mot kvinnor – polisens hantering av en brottslig handling får vi 

ta del av polisers egna utsagor angående våld mot kvinnor som brott. Många menar att det är 

högre status på vissa ärendekategorier. Att arbeta med våld mot kvinnor ger inga 

arbetsfördelar och dessutom lägre lön än att arbeta med högstatusbrott som till exempel 

spaning, ekobrott eller narkotika (Weinehall 2011). 

Informanterna i rapporten menar att inget kommer att förändras på den här fronten även om 

en förändring är önskvärd. De blir inte utsatta för våld, de som bestämmer om resurserna. 

Man menar också att det beror på något nästan orubbligt, det här med statusskillnaden mellan 

olika brottstyper. Att Sverige kan hålla EU-toppmöte utan störningar, att regeringen får jobba 

i fred samt att hålla Sverige lugnt är polisens primära uppgifter. Polisen måste alltså satsa på 

brott som ekonomisk brottslighet, upplopp, störningar med mera. Det vill säga de brott som 

drabbar makthavarna och makthavarna drabbas inte av brott mot kvinnor eller barn (ibid). 
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Våld mot kvinnor eller barn påverkar inte samhällsstrukturen utan det handlar om en tyst 

skara om inte gör direkt väsen av sig, så mer resurser anses inte behöva tillsättas när det gäller 

detta brott. Det skulle te sig helt annorlunda och hota samhället på ett helt annat sätt om 

exempelvis knarkkarteller fick fritt spelrum, och man inte satte tillräckliga resurser på grov 

organiserad brottslighet. Informanterna i rapporten menar att detta är den primära orsaken till 

varför det satsas betydligt mer resurser på de så kallade högstatusbrotten än på våldsbrott mot 

kvinnor (ibid). 

Samhällets intresse och syn på våldsbrott mot kvinnor i allmänhet och inom nära relationer i 

synnerhet, har fram tills för ungefär 15 år sedan varit ganska likgiltigt, berättar Ewa på 

Centrum mot våld. Kunskapen var knapp och det var ingenting man överhuvudtaget pratade 

om inom socialtjänsten och det fanns inga motsvarande organisationer till dagens Centrum 

mot våld eller Kvinnojouren. Ifrån socialtjänstens håll var det inget man frågade om. Det 

kunde hända att det kom in någon polisanmälan ibland om någon blivit slagen hemma, men 

det var inte alls samma åtgärder som idag som sattes in.  

Samhällets inställning gentemot de som ändå intresserade och engagerade sig i arbetet mot 

kvinnovåld, var många gånger hånfull och sarkastisk och man möttes ofta med kommentarer 

som ”rödstrumpa” eller fick höra att man var en riktig ”manshatare”. Det var en politisk 

könsmaktsfråga. 

Den allmänna uppfattningen var att de kvinnor som angreps själva rådde för det, att de var 

bara i familjer med alkoholproblem som det kunde ske och de som drabbades möttes med 

misstro och skuldbelades. Det fanns knappt någon forskning eller kunskap om problemet och 

de som försökte informera uppfattades bara som besvärliga. 

”Någon enstaka handläggare kanske satt och fundera över hur kvinnan och barnen hade det men det var nog 

inte många… man visste inte bättre. Men idag så finns så mycket forskning så det är ingen idé att ens 

argumentera utan såhär är det. När jag tittar tillbaka så är det som ljusår emellan om man tittar 15 år tillbaka 

och fram tills nu. Nu finns utbildningar och det pratas i media jämt och ständigt. Det ges ut bok på bok och ju 

mer kända människor som törs gå ut och berätta desto mer törs den ”vanliga” kvinnan berätta, för törs hon så 

måste också jag kunna berätta. Att det är skamligt tycker många, men man berättar i alla fall…” (Ewa, Centrum 

mot våld) 

Att vi är där vi är idag, beror på de engagerade kvinnor som kämpade och slet med att 

förändra synsättet gällande våldsdrabbade kvinnor och enormt mycket forskning har gjorts 

under dessa få år. Lagar som specifikt innefattat kvinnofridskränkning har stiftats och 

organisationer bildats.  
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Vetandet till trots, så är det många områden där samhället inte följt jämna steg med dagens 

kunskapsläge. Ett sådant exempel kan vara tingsrätten, som ibland tilldömer delad vårdnad 

vid en skilsmässa, även om mannen är dömd för misshandel eller till och med sitter i fängelse. 

Ibland kan mannen tilldelas ensam vårdnad om barnen, även om det är han som mördat deras 

mamma. Mannens rätt till sina barn väger över barnens rädsla för förövaren och där har inte 

rättsväsendet hängt med. 

Är det så att det egentligen handlar om det faktum att det är ett ”kvinnoproblem” som gör att 

det påverkar saker som bromsklossar i arbetet, färre resurser med?  Helena och Jessica på 

Kvinnojouren menar att rent generellt i samhället så har alla ”kvinnoproblem” mindre resurser 

än andra saker. Ibland måste man också försvara att man jobbar med våldsutsatta kvinnor, och 

att det nästan är så att man måste säga att man är gift och har barn för att skapa någon 

trovärdighet inför andra. Ett sätt att bli legitimerad, att bara för att man arbetar med 

våldsutsatta kvinnor så betyder inte det att man hatar män.  

”För går jag ut och pratar om det här så förutsätts det nåt slags manshat eller nåt, att ingen vill ha mig eller att 

jag är lesbisk, eller alltså nånting… Och sen är det ju, så fort en kille säger nånting som är positivt på det här 

området så ska han ha en klapp på huvet och så ska alla falla i trans… Så betalar man tiotusen för en manlig 

föreläsare som säger samma sak som vi har sagt i 20 år, så… då kan man bli lite trött.” (Jessica, Kvinnojouren) 

De känner också att man måste hänvisa till rapporter, liksom visa upp fakta om man står inför 

folk så de inte ska tro att man bara hittar på. Det behöver inte män göra, menar Helena och 

Jessica. Detta gör att vi kommer in på det faktum att det faktiskt i största utsträckning är män 

som styr på en politisk och samhällelig nivå, och hur det påverkar resurser och mål.  

Helena och Jessica är överens om att våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och att det till 

stor del ligger i bristen på jämställdhet. De menar att det skulle bli en förändring i samhället 

om det var flera kvinnor på beslutande poster och att det därmed har betydelse i och med att 

det patriarkala samhället idag bygger på att män har makten, då det dem säger är mer 

trovärdigt. 

”Ett mer jämställt samhälle skulle förändra den här frågan, det är jag alldeles säker på. För då skulle de här 

sakerna som värdet av, alltså… män och kvinnor. Jag tror ju inte att man kan utöva våld mot nån man 

respekterar. Så hade vi mer jämställt på beslutandenivå så skulle man se frågorna annorlunda, satsa på dem på 

ett annat sätt. Och vi skulle ha mindre våld mot kvinnor i ett mer jämställt samhälle, tror jag.” (Jessica, 

Kvinnojouren)  
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4.4  Vilka typer av insatser finns tillgängliga för våldsutsatta kvinnor och 

hur är resurserna fördelade mellan ideell och offentlig verksamhet? 
 

Behovet av hjälp och stöd kan se olika ut, men förutom ekonomisk hjälp, hamnar kvinnorna 

ofta i besvärliga vårdnadstvister och många som lever under konstanta dödshot. I samband 

med att de flyr hemmet kan de behöva ett akut, skyddat boende för sig själva och sina barn. 

Tyvärr finns det väldigt begränsade antal platser, så det blir mycket pusslande för att få ihop 

det och boendet i sig erbjuder ett ganska begränsat skydd, om än tak över huvudet iallafall.  

Enligt lagen är varje kommun skyldig att tillhandahålla ett sådant boende, men flera olika 

faktorer, främst ekonomiska, har lett till att det delegerats ut till Kvinnojouren, som är en 

ideell verksamhet. Samhällets ansträngda ekonomi har lett till indragningar på alla områden 

och jag undrar om det visar sig extra påtagligt här. Förlitar sig kommunerna i större 

utsträckning på att olika frivilligorganisationer tar över delar av deras ansvarsområden?   

”På sätt och vis kan jag tycka det, men det är min personliga åsikt. Det är ju till exempel så att 

Socialförvaltningen ska ha bostäder till människor som inte riktigt klarar upp det men det har blivit så att man 

förlitat sig på Kvinnojouren som har bostäder och det har naturligtvis blivit en besparing på 

Socialförvaltningen, just utifrån boendekostnader… sen står det ju i lagstiftningen att varje kommun ska ha ett 

boende och vi har inget… De får ju en viss summa av kommunen om det är 300 000 tror jag men det är ju en 

droppe i havet med tanke på vad de gör. Så vi driver ju mycket det här att så länge som inte kommunerna har 

egna bostäder så måste Kvinnojouren gå runt.” (Ewa, Centrum mot våld) 

Vi kommer in på det här med hur maktstrukturen i samhället ser ut idag. Helena och Jessica 

på Kvinnojouren berättar att de tycker att det blivit tuffare för ideella föreningar vad gäller 

exempelvis den sociala ekonomin, att allt ska kommunaliseras, privatiseras eller förstatligas.  

”Makt? Nä, vi har inte så himla mycket makt… men det skulle ju i så fall vara i kraft av att vi har mycket 

kunskap om området, det är många gånger vi har mer kunskap än andra på området för vi har testat mer saker, 

vi har provat mer.” (Jessica, Kvinnojouren) 

De upplever också att det man bestämmer på kvinnofridsområdet handlar om att kontrollera 

kvinnojourerna till viss mån, vilket gör att de inte kan vara så fria som de kanske skulle vilja 

vara. De kommer också in på det här med könskriget, att det 2004-2005 pågick en debatt på 

uppdrag granskning kring ROKS. Lite kortfattat handlade det om SCUM-manifestet (Society 

for cutting up men) skrivet av en amerikansk kvinna vid namn Valerie Solanas. Detta 

översattes till svenska och bland de trettiotal tidningar som recenserade manifestet var ROKS 

medlemstidning en av dem som var positivt inställda till det. Detta orsakade i sin tur att 

jourerna runt om i landet fick det besvärligare på många sätt. Bland annat finns det gånger då 

man hellre ser att ”professionella” tar hand om vissa viktiga saker istället för de ideella. 
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”Antingen så har man förtroende för oss eller har man det inte…” (Jessica, Kvinnojouren)  

På SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) kan man bland annat läsa att man kan 

få råd och tips av kvinnojouren, att de har boenden att erbjuda en kortare tid samt att de kan 

träffas för samtal. Man är van att lyssna på andra då man arbetar på kvinnojouren och kan 

förstå din situation på ett bra sätt. På SKR menar man att det gällande kvinnojourernas 

resurser och kompetens också kan finnas begränsningar.  (SKR, 2011) 

”Överhuvudtaget så är det de enskilda behoven som styr. Alltså, vi e inte formella på det sättet, vi har ingen 

utredning innan vi gör en insats. Ehh… utan vi… e nån hungrig så ser vi till det fixas på något sätt, även om inte 

vi tillhandahåller middagar, alltså måltider va, men det som behövs behövs och så fixar man det...” (Jessica, 

Kvinnojouren) 

Helena och Jessica på Kvinnojouren i Östersund håller med om att resurserna kan vara 

knappa, då deras lokal för tillfället inte är anpassad efter rullstolsburna eller barnvagnar.  De 

har heller ingen möjlighet att hjälpa vissa funktionshindrade med akutboende, då man som 

funktionshindrad kanske behöver hjälp med hygien, påklädning, toalettbestyr, för att nämna 

några exempel. Något som Kvinnojouren i Östersund inte har resurserna för att hjälpa till 

med.  

”Vi stöttar ju kvinnor med olika funktionshinder, kvinnor som är i ett aktivt missbruk… eh… alltså vi har kontakt 

med dem och kan stötta dem. Däremot så kan de inte bo hos oss… ehh, det är ju ett hinder idag och det är 

frågan… med mer resurser så” (Helena, Kvinnojouren)  

”Hade vi haft mer pengar, mer resurser, då hade vi kunnat ha nån som var bra på missbruksfrågor och 

våldsfrågor.” (Jessica, Kvinnojouren ) 

Helena och Jessica berättar att deras strävan är att få mer långsiktiga resurser. Det handlar om 

att försöka undvika att hamna i ett projektträsk, det är svårt att ligga i framkant och man 

riskerar att hamna i bakvattnet då man hela tiden måste rapportera och söka pengar. Det här 

med låga resurser är ett av de problem som kvinnojouren måste handskas med för att komma 

framåt i sitt arbete med de våldsutsatta kvinnorna. Varför väljer man då från samhällets sida 

att göra åtstramningar i den redan knappa budget och de resurser som finns när det gäller den 

här redan så utsatta gruppen? Svaret ligger delvis i den historiska uppfattningen och attityden 

gentemot problemet som tidigare funnits. 

 

Det system som ska skydda kvinnorna och deras barn har inte tillräcklig makt eller mandat att 

göra ett kraftfullt ingripande. Att det hade varit ett helt annat utgångsläge om det var ett 

problem som främst drabbade män, är Ewa på Centrum mot våld övertygad om.  
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De ekonomiska möjligheterna och resurserna hade varit helt annorlunda och myndigheterna 

hade organiserat arbetet på ett helt annat sätt. Där har samhället mycket kvar att jobba med.  

I Bender & Holmberg (2001) När var och en sköter sitt...: hur ser stöd och hjälp ut till 

misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? får vi ta del av enkätundersökningar där 

man valt att undersöka hur våldsutsatta kvinnor söker hjälp i de kommuner som inte har 

någon kvinnojour, genom att bland annat låta socialtjänsten besvara frågor. Hur det ser ut i 

kommuner utan kvinnojour med stöd och skydd är syftet med studien.  

För att åtgärda de problem som följer i spåren av ’mäns våld mot kvinnor’ samt synliggöra 

detta satsades resurser under 90-talet på både nationell, regional och kommunal nivå. 

Samtidigt är det främst landets kvinnojourer som ger de drabbade kvinnorna praktiska 

stödinsatser (Bender & Holmberg, 2001). 

I huvudsak tolkas kvinnojouren på två sätt av socialtjänstepersonerna som besvarar 

enkätundersökningen. En del tar, för att inte behöva vidta egna åtgärder, kvinnojouren som 

intäkt medan andra ser deras arbete som ett värdefullt komplement till sin egen verksamhet 

och framhåller kvinnojourernas arbete. I rapporten framgår att, för att ordna skyddat boende 

till de utsatta kvinnorna, vänder sig 71 av de enkätdeltagande kommunerna till kvinnojouren 

vid behov. Man bidrar inte till jourens verksamhet och kringkostnader utan betalar endast 

dygnskostnaden för kvinnornas boende (ibid). 

 

Även kvinnojourer runt om i landet besvarade en enkät i undersökningen, varav 57 jourer 

deltog. På ett varierande sätt beskrivs förhållandet mellan jourerna och socialtjänsten, vissa 

upplever att grannkommuner som tar del av kvinnojourens insatser ifrågasätter jouren och 

dess dygnskostnader medan andra anser att socialtjänstepersonerna ser jourerna som en viktig 

och bra resurs (ibid).  

 

Formell och/eller informell samverkan med grannkommunen bedrivs av 22 av de 57 

kvinnojourerna. I de fall då grannkommunen eller länsstyrelsen ordnat med föreläsningar på 

utbildningar av olika slag har 11 jourer av 22 inbjudits att föreläsa. I dessa 

utbildningssammanhang har därutöver 14 ytterligare jourer engagerats att föreläsa. Detta 

innebär att grannkommuner har, i syfte att delta i annat arbete utöver ren jourverksamhet, 

inviterat 22 av 57 kvinnojourer.   
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Bender & Holmberg menar att ”detta framstår som paradoxalt eftersom det är 

socialtjänstepersonerna i grannkommunerna som uppgivit att jouren är en viktig aktör. Fast 

kanske pekar detta på att jouren för många kommuner snarare löser akutboendet för 

kvinnorna än att de ses som en reell aktör.” (Bender & Holmberg, 2001, s 32). 

 

I det akuta läget är en viktig hjälp för de drabbade kvinnorna att få ett skyddat boende. Detta 

kan erbjudas av få socialtjänster, de flesta kontaktar kvinnojouren i grannkommunen 

alternativt ordnar hotellrum, vandrarhemsplats osv.  Rapporten Våld mot kvinnor – män i kris 

(SoS 1998:6) baserad på en studie på Socialstyrelsens uppdrag 1997, handlar om att man som 

våldsutsatt kvinna får ett mer heltäckande stöd av lokala kvinnojourer än av socialtjänst, 

sjukvård eller polis. Något som företrädare för dessa yrkesgrupper själva berättar. För 

misshandlade kvinnor är frivilligorganisationer således av central betydelse. Att också 

kommuner utan jourer är beroende av kvinnojouren visar materialet i denna studie. 

Kommunerna har spunnit ett eget skyddsnät runt kvinnorna enbart i enstaka fall, enligt den 

enkätundersökning som Bender & Holmberg (2001) gjort (ibid). 

 

4.5 Hur ser den ojämna fördelningen av makt mellan kvinnor och män ut? 
 

Statistiska centralbyrån (SCB) kartlagde 2011 fördelningen av makt mellan kvinnor och män i 

det offentliga livet, i deras nya jämställdhetsportal. I riksdagen var fördelningen 

förhållandevis jämn, med 45 % kvinnor och 55 % män, vilket innebar att det var 10 % mer 

män än kvinnor.  I de olika utskotten i regeringen, som sammanlagt är 15 stycken, består bara 

tre stycken av en majoritet av kvinnor, medan de övriga består av en stor majoritet män. I 

svenska börsföretag bestod 97 % av styrelseordförandena av män och bland de verkställande 

direktörerna, var siffrorna detsamma. Ibland de företag som är helt eller delvis statligt ägda, är 

styrelseordförandena till 63 % män och 37 % kvinnor och de verkställande direktörerna består 

av 79 % män och 21 % kvinnor. I hela 60 % av de fall som kvinnor är medlemmar i olika 

styrelser, har de endast rollen som suppleant, vilket innebär att de bara har rösträtt då den 

ordinarie ordföranden är frånvarande (www.scb.se). 
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Hur ser då fördelningen ut inom Östersunds kommun? Inom samtliga nämnder och styrelser i 

Östersunds kommun ser det ut så att av totalt 191 är 78 kvinnor, det vill säga 41 procent. Vad 

gäller ledamöter i kommunfullmäktige är 27 kvinnor av totalt 67, vilket blir 40 procent. 

(Wadensjö, kommunledningsförvaltningen) 

4.6 Budget  
 

Ewa på Centrum mot våld i Östersund berättar att de har egen ekonomi. En person är fast 

anställd och två är projektanställda. De erhöll 1 400 000 kr under 2012 och av dessa pengar 

gick 950 000 till löner, 150 000 kr till hyra av lokal och resterande till telefon, kontor, 

marknadsföring med mera. De får inte överstiga budgeten (Ewa, Centrum mot våld). 

Helena på Kvinnojouren i Östersund berättar om deras budget. De fick under 2012 totalt 

1 450 000 kr från länets åtta kommuner och under år 2013 är siffran 1 470 000 kr. Utöver 

bidragen från kommunerna söker de medel från fonder och staten för att kunna finansiera 

olika projekt. Kvinnojouren har väldigt knappa egna medel, ca 60 000 kr, och vissa år har de 

gått med minus och andra år med marginellt plus. De har två tillsvidareanställda på heltid och, 

vid behov, extra personal. Frivilligarbetet är oerhört viktigt och det sker hela tiden en 

tillströmning av kvinnor som vill engagera sig och utbilda sig inom området. Kvinnojouren i 

Östersund skulle gärna se att de hade mer ekonomiska medel för att kunna anställa flera eller 

för att kunna starta nya projekt. Totalt sett i hela landet, har Kvinnojourens ansträngda 

ekonomi bidragit till att de tvingats stänga på flera orter och under 2012 tvingades de neka 

hela 3300 kvinnor hjälp (Helena, Kvinnojouren Östersund). 

Under 2012 hade Kvinnojouren totalt 1885 gästnätter som var fördelat på 25 kvinnor och 22 

barn. Hösten 2012 startades ett nytt projekt, i form av en öppen verksamhet, som vänder sig 

till de kvinnor som kommit över den mest akuta fasen med stöd och hjälp. Där kan man 

träffas, fika och prata med andra som befinner sig i en liknande situation. Detta projekt 

finansieras med pengar från Brottsoffermyndigheten, Kronprinsessan Margaretas minnesfond 

samt Häradsskrivare Livéns fond. En annan fond med Kvinnojouren som förmånstagare är 

Gunhilds fond (ibid). 

Östersunds kommun redovisar sin fullständiga budget på sin hemsida. År 2012 låg den totala 

budgeten på 3,8 miljarder kronor, varav 3 miljarder var finansierat av skattepengar.  
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Av dessa får Kvinnojouren och Centrum mot våld vardera 1,4 miljoner, vilket sammanlagt 

blir 2,8 miljoner kronor per år. Det utgör ungefär 0,8 % av den totala budgeten. Med i 

beräkningen måste man då också ha att Kvinnojouren får stå för de lägenheter som egentligen 

kommunen ska, vilket gör att deras egentliga bidrag sjunker (ostersund.se). 

5. Resultat/Analys  

Som de båda intervjuerna visar och vilket också får stöd i det empiriska materialet och våra 

efterforskningar, genomsyras hela samhället av könsmaktsordningen, både medvetet och 

omedvetet. Elwin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver könsmaktssystemet som patriarkalt 

system där män alltid har företräde gentemot det svagare könet, alltså kvinnan. Män tilldelas 

alltid mer makt, resurser och mandat, både privat och offentligt. Något som samtliga 

intervjupersoner håller med om. I de båda intervjuerna kan man utläsa några gemensamma 

nämnare. Tillsammans utgör de en rad problem och ”bromsklossar” som är några av 

orsakerna till att arbetet med mäns våld mot kvinnor, kunskapen till trots, har fått stå tillbaka. 

De utmärkande ledorden som vi lyckats ringa in, som är en stor del av förklaringen till 

bristerna inom området, är avsaknaden av resurser, könsmaktsordningen, avsaknade av 

forskning inom området, attityder från samhällets sida samt bristande engagemang (Elwin-

Nowak & Thomsson, 2003). 

Huvudorsaken är, som ofta annars, just de bristande ekonomiska resurserna som leder till att 

andra resurser, som faktisk bemanning och utbildning, blir lidande. De bristande resurserna 

har sin orsak i något annat och i enlighet med vårt arbete, vilket vi påvisar, är det att våld mot 

kvinnor inte tas på tillräckligt stort allvar.  

Vissa skyldigheter, som lagstadgats ska tillhöra kommunens område, har hamnat på de 

frivilliga organisationernas bord. Exempel på detta är bostäder till våldsutsatta kvinnor, som 

nu tillhandahålls av Kvinnojouren, trots att det är kommunens skyldighet, vilket Ewa på 

Centrum mot våld är kritisk till. Bender & Holmberg (2001) beskriver i sin rapport hur ett 

skyddat boende kan erbjudas av få socialtjänster och att de flesta exempelvis kontaktar 

kvinnojouren i sin grannkommun. Man bidrar dock inte till kvinnojourens verksamhet och 

kringkostnader utan betalar endast den dygnskostnad som blir aktuell för kvinnornas boende 

(Bender & Holmberg, 2001). 
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Ett sätt för kommunen att spara pengar är att låta verksamheten Centrum mot våld vara en 

underavdelning av socialtjänsten, istället för att vara en egen enhet. Just nu ligger arbetet 

fördelat på en mängd olika aktörer, som alla har olika befogenheter och kunskaper. Att 

förlägga ett så viktigt och stort problem på frivilliga organisationer och förlita sig på att de ska 

ta hand om det som kommunen inte gör är ett stort risktagande, menar Ewa på Centrum mot 

våld.  

Kvinnojouren och Centrum mot våld har stor erfarenhet och kunskap men ingen makt eller 

mandat att ingripa, medan socialtjänsten och polisen har styrka men ingen spetskompetens 

inom området. I rapporten Våld mot kvinnor – män i kris (SoS 1998:6) får man ta del av fakta 

som påvisar hur man som våldsutsatt kvinna får ett mer heltäckande stöd av lokala 

kvinnojourer än vad man får av till exempel socialtjänst eller polis. Man menar att för 

misshandlande kvinnor är frivilligorganisationer följaktligen av central betydelse (Bender & 

Holmberg, 2001).  

En verksamhet där allt är samlat under ett och samma tak, skulle vara gynnsamt för alla 

parter, inte minst för de drabbade kvinnorna. I dagsläget finns ingen som helst handikapp- 

anpassning i de lokaler där Kvinnojouren och Centrum mot våld befinner sig, vilket är en 

bristande resurs. I stor utsträckning så är det politiken som styr vilka mål och resurser som ska 

prioriteras och hur mycket pengar som ska avsättas till varje område. Ett lågprioriterat område 

får således mindre bistånd. 

I Bender & Holmberg (2001) kan vi läsa om att man, för att åtgärda de problem som följde i 

spåren av ’mäns våld mot kvinnor’, satsade resurser under 90-talet både på nationell, regional 

samt kommunal nivå. Ändå är det alltså främst landets kvinnojourer som ger de drabbade 

kvinnorna de praktiska stödinsatser som krävs (Bender & Holmberg, 2001). 

Könsmaktsordningen är ett system som möjliggjort att kvinnor inte skattas lika högt som män 

och att de därför inte beviljas samma resurser och insatser, som om det hade varit ett 

mansproblem. I likhet med det som Elwin-Nowak & Thomsson(2003)  beskriver, så har män 

och kvinnor samma formella möjligheter, men de tillåts inte göra bruk av dessa.  

De ekonomiska resurserna och möjligheterna hade sett helt annorlunda ut och myndigheterna 

hade samordnats på ett helt annat sätt om det var män som problemet gällde. Makt är ett vitt 

begrepp och kan ta sig utryck på många sätt och verka både på samhällsnivå och inom 

exempelvis relationer.  
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Makt kan brukas både begränsande och befriande, beroende på hur den används. 

Socialtjänsten har makt och möjlighet att ge bistånd till de utsatta kvinnor som behöver 

ekonomisk hjälp, men kan även ge avslag. På kvinnojouren menar man att man näst intill inte 

har någon makt alls, annat än den kunskap de besitter, vilket ofta försvårar deras arbete.  

Payne (2008) beskriver hur kvinnors underlägsenhet gentemot männen ligger till grund för 

hur utvecklingen inom det sociala arbetet sett ut. Då kvinnor sällan befinner sig i någon högre 

position, har de heller inte någon större möjlighet att påverka arbetet heller. 

Ås (2004) menar att mäns maktövertag gentemot kvinnor är något som verkar och styrs med 

hjälp av olika härskartekniker. För att komma till rätta mot det, måste de synliggöras och 

diskussionen måste ske utifrån ett kvinnligt perspektiv på ett kvinnligt ”språk”. 

Det finns idag stor kunskap och forskningen har kommit långt, men sett ur ett historiskt 

perspektiv, befinner vi oss bara i början. På grund av maktordningen och det faktum att det är 

män som oftast styr över samhällets ekonomiska medel, har det inte tilldelats några resurser 

till forskningen om kvinnovåld och sexualbrott, enligt Elwin-Nowak & Thomsson (2003). 

Kvinnofrågor har en begränsad forskningsbas, vilket ibland använts som argument mot de 

ståndpunkter som exempelvis Kvinnojouren har. Man har menat att det inte finns tillräckligt 

med forskning som stöder deras åsikter. Det menar Payne (2008) beror på samhällets 

maktstrukturer och är precis det som de olika kvinnorättsorganisationerna vill lyfta fram. Det 

finns för lite forskning och det enda som kan avhjälpa det, är att forska inom området.   

Det är först de senaste 10-15 åren som frågan om mäns våld mot kvinnor börjat tas på allvar 

och som det framkommit hur allvarligt och dessvärre vanligt problemet är. Kvinnojouren 

efterkräver en omprioritering av kvinnovåldfrågor och framför allt att det läggs mer krut på 

långsiktiga resurser än det görs idag. Både förebyggande och hjälpande arbete krävs och i 

enlighet med Nationellt centrum för kvinnofrid, menar Kvinnojouren att de attityder och 

värderingar som finns måste förändras genom effektiva utbildningar inom området.  

Som båda intervjuerna visar är det till största delen tack vare frivilligt arbete och med hjälp av 

ideella organisationer som arbetet går framåt överhuvudtaget. De resurser som tilldelas av 

samhället är givetvis av största vikt och sköts av samhället, men många delar av arbetet sköts 

på frivillig basis. Att vi kommit så långt som vi gjort idag, är uteslutande på grund av de 

kvinnor som slet och kämpade med frågan och drev den framåt trots motvind, vilket Ewa 

framhåller väl.  
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På kvinnojouren har de som arbetar där idag, börjat med frivilligarbete som volontärer för att 

sedan bli anställda. Men de är trots allt bara två, för hela kommunen. Ofta rycker de in trots 

att de inte arbetar, då behovet finns. 

De attityder och den diskurs som förs i samhället om kvinnovåld, kan på vissa håll visa tecken 

på ett väl utvecklat kvinnoförakt och problemets utbredning och allvar förminskas. I likhet 

med vad som framkommit under intervjuerna, är problemet förknippat med mycket skuld och 

skam, något som Ewa på Centrum mot våld, hoppas ska ändras i takt med att problemet 

uppmärksammas.  

Samhället syn på och intresse av våld mot kvinnor, har varit ganska svalt och likgiltigt. Det 

intresse som funnits har ofta visat sig på politisk nivå i och de som arbetat med att driva 

frågan framåt, vilket oftast var kvinnor, har bemötts med sarkasm och hånfulla kommentarer. 

Även idag upplever de som arbetar med detta, att de måste försvara sig mot olika fördomar, 

att det skulle vara manshatare eller lesbiska, till exempel. Att det är så här, beror enligt Elwin-

Nowak & Thomsson (2003) på att det är en del av strukturen i könssystemet och att individer 

som utmanar systemet och ifrågasätter det, möts med ogillande. Från samhällets sida har 

själva sakfrågan historiskt sett inte haft någon hög prioritet och eftersom samhället i stort 

ansåg att våld i nära relationer främst gällde i familjer där det fanns missbruk, vilket också 

hade låg prioritet, var det ingen som tyckte att behovet av ökade insatser fanns.  

Inom polisen händer det att man benämner mäns våld mot kvinnor på ett könsneutralt sätt, 

vilket motverkar arbetet med att synliggöra och lyfta fram det (SOU 2004:121). 

Även Weinehall (2011) menar att man inom polisen inte värderar våld mot kvinnor som något 

med hög status, då lönen är lägre än vid andra former av brottsbekämpande. 
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6. Slutsats/diskussion  

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur de offentliga respektive ideella 

organisationerna arbetar med våldsutsatta kvinnor och även att få en ökad förståelse för hur 

den rådande könsmaktsordningen påverkar det hela. För att nå vårt syfte hade vi en rad 

frågeställningar att besvara och dessa var: vilka typer av insatser finns tillgängliga från 

samhällets sida, vilken samhällelig inställning finns gällande våldsutsatta kvinnor samt hur de 

existerande resurserna är fördelade mellan ideella och offentliga verksamheter? 

 

Det vi kom fram till och det som blev den genomgående tråden i vårt arbete handlar om hur 

allt mer ansvar kring våldsutsatta kvinnor läggs på de lokala frivilligorganisationerna, som 

lägger ner ett enormt engagemang och brinnande intresse i kvinnovåldsfrågan. Problemet är 

att tillräckliga resurser saknas och dessa organisationer har inte möjlighet att hjälpa alla de 

drabbade kvinnor som kommer till dem och är i stort behov av hjälp.  

 

Under arbetets gång har vi gjort artikelsökningar, gått igenom litteratur av relevans för 

området och även genomfört två semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom området. 

Den forskning och de teorier vi gått igenom, samt de intervjuer vi genomfört, har alla visat 

samma sak. Det finns för lite forskning och ekonomiska resurser i dagsläget, för att man från 

samhällets håll ska kunna arbeta på ett effektivt och målmedvetet sätt. Problemet är att det är 

ett kvinnoproblem och att det anses vara lågprioriterat just därför. Könsmaktssystemet bidrar 

till denna ojämlikhet och vi är alla med och bidrar till detta. Stora delar av arbetet bedrivs på 

ideell grund och utan de engagerade eldsjälar som finns, skulle vi ha ännu sämre möjligheter 

att hjälpa de kvinnor som behöver det.   

 

Problemet är att Östersunds kommun, som vi fokuserar på i vårt arbete, förlitar sig på att 

Centrum mot våld och Kvinnojouren ska kunna bära hela ansvaret trots att de i stort överlever 

genom bidrag och frivilligarbete. Centrum mot våld och socialtjänsten vänder sig till 

Kvinnojouren för att de ska tillhandahålla lägenheter och akutboende till utsatta kvinnor, 

medan Kvinnojouren själva i mångt och mycket måste förlita sig på pengar från fonder och 

privata bidragsgivare. Utan Kvinnojouren skulle alltså kommunen stå utan boende och trots 

att de är en frivilligorganisation så bär de hela den tyngden.  
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Även om de ideella verksamheterna har en ovärderlig kunskap och erfarenhet inom området, 

kan det tyckas lite osäkert att förlita sig på att frivilliga organisationer ska ta ansvar för det 

som egentligen samhällen och staten ska göra. För att nå dit, måste samhället omvärdera sina 

attityder gentemot våldsbrott mot kvinnor och avsätta medel både till forskning och faktiska 

hjälpresurser. En annan viktig aspekt är att få männen mer delaktiga i problemet och 

engagerade i arbetet mot kvinnovåldet. Även de män som inte använder våld mot kvinnor, 

men inte tar ställning i frågan, är ansvariga.  

I vissa fall skulle män behöva stiga åt sidan och lämna företräde åt kvinnorna, för att jämna ut 

den maktfördelning som råder i nuläget. Det krävs ett gemensamt, välfokuserat arbete för att 

ta oss framåt och vi måste våga bryta med de normer och värderingar som ligger till grund för 

de förlegade attityderna. Trots det ökade kunskapsläget, ligger samhället alltså långt efter och 

de livsviktiga resurserna uteblir. Orsaken till detta är flera, men bottnar i det faktum att 

"kvinnoproblem" är lågprioriterade på grund av den rådande könsmaktsordning som 

genomsyrar hela samhället.  

Förslag på en framtida fördjupning och fortsättning av vår forskning, skulle kunna vara att 

undersöka vilka åtgärder som skulle krävas för att göra något åt de problem som vi 

identifierat och belyst. Andra frågor som väckt intresse hos oss är vad kommunen tycker om 

resultatet, vad de är villiga att göra åt det. 

Egenskaper som kunskap, engagemang, mandat, makt och resurser ligger fördelat hos olika 

aktörer, vilket innebär svårigheter gällande hos vem eller vilka ansvaret vilar och vilka 

befogenheter dessa har. I vissa fall har kommunens ansvar hamnat på ideella organisationer, 

som bland annat får tillhandahålla skyddade bostäder trots att det egentligen är kommunens 

ansvar. Det system som ska skydda kvinnorna och deras barn idag har inte tillräcklig makt 

eller mandat att göra ett kraftfullt ingripande.  

 

 

”Jag skulle ju önska att ingen kvinna skulle behöva komma hit men det 

är ju jätteviktigt att vi finns. Jag är glad för varje kvinna som faktiskt 

hör av sig och ber om hjälp…” (Eva, Centrum mot våld) 
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