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inspirerar oss verkligen. Utan er hade studien inte varit möjlig!  
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under denna process!  
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Abstract 

Title: “Shedding light on women’s resistance is incredible important in her healing-process". A 

qualitative interview study about women’s shelters work with abused women.  

Authors: Johanna Magnusson & Vanna Knutsson 

Tutor: Caroline Ärleskog 

Examinator: Klas Borell  

Men´s violence against women causes major physical and psychological consequences and 

is therefore classified as a prioritized public health issue by the UN. The government offers 

various forms of help for abused women, including support and protection through non-

profit women´s shelters. The national association Unizon incorporate 90 women´s shelters 

that through knowledge of violence, gender and power, offer support and protection to 

women and children that are victims of violence. This study aims to increase the knowledge 

of women´s shelters work with abused women. The basis of the study is formulated 

through two research questions; “How do professionals work to shed light on resistance and the 

responsibility for the violence?” and “How does shedding the light on resistance interact with the placement 

of responsibility?” Based on the aim of the study, a qualitative research approach was adopted 

in which five semi-structured interviews with professionals at Unizon´s women´s shelters 

were conducted. Through a thematic analysis, two themes were identified; “To prepare the 

woman to leave” and “To prepare the woman to not return”. The results were analyzed using a 

relational perspective on power and the power triangle, as well as the concept of 

empowerment. The results demonstrated that by referring to violence as violence, the 

resistance of the abused woman is made visible, which in turn leads to clarity concerning 

the issue of responsibility. 
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Sammanfattning  

Titel:  ”Att synliggöra kvinnans motstånd är otroligt viktigt i hennes läkningsprocess”. En kvalitativ 

intervjustudie om kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor.  

Författare: Johanna Magnusson & Vanna Knutsson 

Handledare: Caroline Ärleskog 

Examinator: Klas Borell 

Mäns våld mot kvinnor klassas som en prioriterad folkhälsofråga, då det leder till stora 

fysiska och psykiska konsekvenser. Samhället erbjuder olika former av stöd till våldsutsatta 

kvinnor, däribland genom kvinnojourer. Riksförbundet Unizon samlar 90 kvinnojourer 

som utifrån kunskap om våld, genus och makt erbjuder stöd och skydd till kvinnor och 

barn som utsatts för våld. Denna studie syftar till att öka kunskapen om kvinnojourers 

arbete med våldsutsatta kvinnor. Studien tar sin utgångspunkt i två frågeställningar; “Hur 

arbetar yrkesverksamma för att synliggöra motstånd och ansvaret för våldet i sitt arbete med våldsutsatta 

kvinnor?” samt “Hur samspelar synliggörandet av motstånd med förläggandet av ansvar?”. Utifrån 

studiens syfte antogs en kvalitativ forskningsansats där fem semistrukturerade intervjuer 

med yrkesverksamma på Unizons kvinnojourer genomfördes. Genom en tematisk analys 

identifierades två teman; “Att göra kvinnan redo att lämna” samt “Att göra kvinnan redo att inte 

gå tillbaka”. Resultatet analyserades utifrån ett relationellt maktperspektiv samt begreppen 

motstånd och empowerment. Resultatet visade att genom att benämna våld för vad det är 

möjliggörs synliggörande av den våldsutsatta kvinnans motstånd, vilket i sin tur leder till 

tydlighet kring var ansvaret för våldet bör förläggas.  

 

Nyckelord: våld i nära relation, våldsutsatta kvinnor, Unizon, kvinnojourer, motstånd, 

ansvarsförläggande
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1. Inledning 

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har, eller har haft, en relation med 

(Unizon, u.å.-b). En befolkningsundersökning genomförd av Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid (NCK, 2002b) år 2014, visade att 14 procent av kvinnorna hade utsatts eller 

hotats att utsättas för fysiskt våld i en nära relation. 20 procent hade utsatts för upprepat 

och systematiskt psykiskt våld och sju procent hade utsatts för sexuellt våld i en nära 

relation (NCK, 2002b). År 2002 beslutade Förenta nationernas (FN:s) 

världshälsoorganisation att klassa mäns våld mot kvinnor som en folkhälsofråga, som bör 

prioriteras, då det är vanligt förekommande och leder till stora fysiska och psykiska 

konsekvenser för de drabbade (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Myndigheten för Ungdoms- 

och Civilsamhällesfrågor (2013) påverkas våldets omfattning av genusnormer och 

ojämställdhet mellan kvinnor och män. Mäns våld mot kvinnor påverkas av kulturella och 

normativa föreställningar kring maskulinitet, som ofta legitimerar mäns våld. Många gånger 

används språk som förminskar våld och övergrepp, vilket kan bidra till dessa känslor. 

Förminskandet beror till stor del på rådande dominerande diskurser och socialpolitiska 

strukturer i samhället. Det hittas ursäkter för våldsutövaren och på så sätt placeras istället 

skuld och ansvar hos offret. Ett exempel är hur sexuella övergrepp förminskas genom 

uttryck som ”Boys will be boys” (på svenska “pojkar kommer att vara pojkar”), något som 

antyder att sexuella övergrepp mot flickor är en naturlig konsekvens av att vara pojke 

(Coates et al., 2019). 

Grände et al., (2014) menar att en våldsutsatt kvinna som söker hjälp ofta är i ett dåligt 

psykiskt tillstånd. Kvinnan upplever många gånger en maktlöshet som speglas i en negativ 

självbild och låg självkänsla, till följd av våldet hon blivit utsatt för. Skuld och skam är 

vanliga känslor hos kvinnor som blivit utsatta för våld (Olsson, 2011). Konceptet 

“Stockholmssyndromet” uppfanns som en förklaring till varför kidnappningsoffer kan ta 

kidnapparens parti istället för polisens. Konceptet används bland annat för att hävda att 

våldsutsatta kvinnor blir känslomässigt anpassade till förövaren. Det blir problematiskt då 

det inte grundar sig i komplexiteten i den verkliga situationen (Coates et al., 2019). Den 

våldsutsatta kvinnan anpassar sig visserligen till våldsutövaren, men anpassningen sker 

genom en komplex process som Lundgren (2004) kallar normaliseringsprocessen. En 

våldsutsatt kvinna skapar olika strategier för att överleva när våldet blivit ett normalt inslag 

i vardagen. Det gör att våldet både kan accepteras och bibehållas och att våldet anses 

normalt innebär att våldets innebörd förminskas. Det innebär att våldsutövaren, genom 
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olika kontrollmekanismer, förflyttar gränserna för vad som är acceptabelt i en relation. 

Normaliseringsprocessen används för att förstå varför den misshandlade kvinnan stannar 

kvar i relationen och med tiden tolererar allt värre kränkningar och övergrepp (Lundgren, 

2004).  

1.1. Problemformulering 

Samhället erbjuder olika sorters skydd för våldsutsatta kvinnor, däribland stöd och skydd 

från kvinnojourer. Det är organisationer som arbetar ideellt och som bland annat erbjuder 

stödsamtal och skyddat boende (Eliasson & Ellgrim, 2006). Unizons kvinnojourer arbetar 

med att stötta våldsutsatta kvinnor utifrån kunskap om våld, genus och makt. Arbetet 

utförs med en vision om “ett jämställt samhälle fritt från våld” (Unizon, u.å.-c). Det är 

deras arbete som står i fokus i denna studie. Studien ämnar belysa en aspekt som ofta tycks 

glömmas av i berättelser om våld i nära relation, nämligen motstånd. Det finns mycket 

tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Där ligger fokus ofta 

på just våldet, medan de våldsutsatta kvinnornas motstånd är mindre utforskat - inte minst 

sett till det professionella arbetet med synliggörande av motstånd. Studien ämnar därför bli 

ett bidrag till denna forskning. Den kommer emellertid även belysa frågan om ansvar och 

hur yrkesverksamma på kvinnojourer arbetar med att förlägga ansvaret på våldsutövaren, 

vilket är tätt förenat med frågan om motstånd. Författarna anser att studien blir av relevans 

för socialt arbete då våldet mot kvinnor osynliggörs och förminskas om inte deras 

motstånd synliggörs. Det anses därför betydelsefullt att undersöka kvinnojourers 

professionella arbete med synliggörande av motstånd och där med förläggande av ansvar 

för våldet.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om kvinnojourers arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Utgångspunkt tas i följande frågeställningar;  

• Hur arbetar yrkesverksamma för att synliggöra motstånd och ansvar för våldet i 

sitt arbete med våldsutsatta kvinnor? 

• Hur samspelar synliggörandet av motstånd med förläggandet av ansvar? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel introduceras läsaren till det fenomen som uppsatsen fokuserar på. 

Inledningsvis ges beskrivningar av begreppen våld och våld i nära relation. Därefter 

presenteras kvinnojoursrörelsen och riksförbundet Unizon.  

2.1. Våld i nära relation 

Våld kan ses som en kulturell företeelse, det vill säga att våldets innebörd och funktion 

formas i en viss kontext. Vad som betraktas som våld varierar beroende på historiskt och 

kulturellt sammanhang. Den varierande innebörden av begreppet våld öppnar upp för 

problematisering av relationer, hierarkier och strukturer i samhället (Nilsson & Lövkrona, 

2020). Exempel på hierarki i samhället kan vara patriarkatet. Begreppet förklaras av 

Göransson (2014) som mäns överordnade ställning i samhället, vilket bland annat ger dem 

“tillåtelse” att använda våld mot kvinnor som medel för att nå makt.  

Denna studie utgår från Per Isdals (2012) definition av våld; “Våld är varje handling riktad 

mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller 

kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den 

vill” (s.34). I denna uppsats syftar begreppet till mäns våld mot kvinnor i en nuvarande 

eller tidigare heterosexuell partnerrelation. Våld i nära relation skiljer sig från det våld som 

utövas av okända förövare, och/eller det i det offentliga rummet. På grund av att våldet 

som utspelas i en nära relation ofta sker just i hemmet, är det till stor del ett dolt problem. 

Det påverkar de utsattas möjligheter till hjälp och stöd. Synen på den våldsutsatta och på 

våldsutövaren har en nära koppling till hur våld i nära relationer förklaras och definieras 

(Moser Hällen, 2021a).  

2.1.1. Våldets former och aktörer  

Fram till slutet av 1900-talet betraktades våld i nära relationer som en privat angelägenhet, 

men idag lyfts våld i nära relation allt oftare fram som ett strukturellt samhällsproblem. 

Våld i nära relation karaktäriseras av att våldshandlingarna är selektiva. Det innebär att de 

uppträder inom relationen och inte alls, eller i minimal utsträckning, i andra delar av livet 

(Isdal, 2012). Våld i nära relation kan anta många former och innefattar ofta en 

kombination av de olika formerna av våld (Socialstyrelsen, 2021b). I denna uppsats 

presenteras sex former av våld; psykiskt, aktivt fysiskt, passivt fysiskt, sexuellt, ekonomiskt 

och materiellt våld. Psykiskt våld karaktäriseras av en systematisk och upprepad kränkning 

av kvinnans person. Den psykiska misshandeln kan bland annat rikta sig mot kvinnans 
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intelligens, psykiska hälsa, utseende, klädsel, val av vänner, matlagning eller sexuella 

erfarenheter. Aktivt fysiskt våld kan ta sig olika uttryck men handlar om att våldsutövaren 

fysiskt skadar offret genom till exempel örfilar, knuffar, knytnävsslag eller sparkar. Passivt 

fysiskt våld innefattar våldshandlingar som inte är direkt fysiska men som ger fysiska 

konsekvenser. Exempelvis att neka någon sömn eller utsätta dem för långvarig psykisk 

stress som ger fysiska biverkningar. Sexuellt våld kan handla om att få någon att delta i, 

utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Exempel på sexuellt våld är våldtäkt, 

sexuella trakasserier eller ofrivillig beröring (Helsingborgs kvinnojour, u.å.). Ekonomiskt våld 

handlar om att kontrollera sin partners ekonomi genom att till exempel göra denne 

ekonomiskt beroende. Materiellt våld innebär att förstöra eller hota att förstöra partnerns 

ägodelar (Unizon, u.å.-a). Våld ses enligt denna definition som en funktionell 

makthandling, med målet att påverka andra personer (Nordborg, 2014).  

Våldets två tydligaste aktörer är offret och utövaren. Dessa två våldsroller har olika 

perspektiv och upplever ofta en och samma våldshändelse oerhört olika. Offret är den som 

våldet riktas mot, som i varierande grad upplever våldet. Utövaren är förövare, det vill säga 

den som utövar våldet. Rollen som offer tenderar att förknippas med passivitet, 

hjälplöshet, beroende och rädsla. Förövarrollen förknippas med aktivitet, kontroll, 

dominans och våld. Dessa roller konstrueras i förhållande till varandra; om ett offer inte är 

särskilt offerlikt, blir förövaren mindre förövarlik (Isdal, 2012). De egenskaper som 

förknippas med offerrollen innebär att det är en roll som få våldsutsatta kvinnor vill bli 

förknippade med. Det grundar sig delvis i att kvinnorna som lever i våldsamma relationer 

har ett inre motstånd till att själva benämna sina upplevelser som våld (Socialstyrelsen, 

2021a).  

2.1.2. Uppbrottsprocessen  

För att kunna benämna sina upplevelser som våld och sig själv som våldsutsatt behöver 

den våldsutsatta kvinnan genomgå en uppbrottsprocess. Begreppet beskriver den process 

som den våldsutsatta genomgår i försök att bryta med våldsutövaren. Grundaren av 

begreppet, Margareta Hydén (2001) menar att processen innefattar både fysiskt och 

psykiskt uppbrott från den våldsutövande mannen. Holmberg och Enander (2011) 

beskriver i sin studie ”Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess” hur 

de olika stegen i uppbrottsprocessen ser ut. Den första fasen i uppbrottsprocessen 

beskriver den vändpunkt i relationen som resulterar i att kvinnan lämnar. Enander och 

Holmberg (2011) skriver vidare att det finns två olika sorters vändpunkter för de 
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våldsutsatta kvinnorna. Antingen när hennes eget liv är i fara, eller när någon annans liv är 

i fara på grund av relationen. Uppbrottsprocessens andra fas handlar om att bryta de 

känslomässiga banden till våldsutövaren. De emotionella stadierna är uppkallade efter den 

känsla som utmärker sig starkast i stadiet; a) kärlek och förnekelse, “jag älskar honom”, b) 

hat och vrede, “jag hatar honom”, c) medlidande och ömkan, “jag tycker synd om honom”, 

samt d) likgiltighet inför mannen, “jag känner ingenting för honom”. Den tredje fasen, att 

förstå, innebär att kvinnan får förståelse om sin situation och vad hon har varit med om. 

Processen leder slutligen till att kvinnan identifierar sig själv som misshandlad och sin 

partner som våldsförövare. I processen att förstå inser kvinnan vad hon blivit utsatt för, 

vilket kan minska hennes skuld och öka förståelsen för att våldet inte är hennes fel. I denna 

process menar Holmberg och Enander (2011) att professionellas respons samt hur de 

definierar våldet och mannens agerande blir viktigt för huruvida kvinnan förstår och kan 

definiera sig som misshandlad. När kvinnan genomgått denna process är hon mer kapabel 

till att hantera och bearbeta våldet hon utsatts för.  

2.2. Kvinnojourer 

Kvinnor som har utsatts för våld kan behöva hjälp i form av behandling för fysiska skador, 

samtalsstöd och att anmäla brott som begåtts gentemot henne eller hennes barn. Samhället 

erbjuder hjälp och stöd från bland annat socialtjänst, sjukvård och polis. Det finns även 

komplement till det stöd som den offentliga verksamheten erbjuder; idéburna 

organisationer. Idéburna organisationer fyller en viktig funktion i samhället genom att 

erbjuda stöd som bygger på medmänsklighet och personligt engagemang, utan krav på 

motprestationer. Verksamheter utan vinstdrivande syfte, som startats genom ett intresse 

för en specifik fråga, besitter vanligtvis särskild expertis om den aktuella frågan.  

Kvinnojoursrörelsen växte fram ur kvinnorörelsen under 1970-talet, något som haft stor 

betydelse för utvecklingen av stödåtgärder till våldsutsatta kvinnor (Kunosson, 2014). 

Rörelsen etablerades som reaktion på mäns våld mot kvinnor, samt samhällets oförmåga 

att skydda de drabbade. Tanken var att våldsutsatta kvinnor skulle få stöttning och 

möjlighet att möta andra kvinnor i egenskap av medmänniskor och inte experter (NCK, 

2022a). År 1984 bildades Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Roks). År 1996 

valde ett antal kvinnojourer att gå ur Roks och startade Unizon (tidigare Sveriges 

kvinnojourers riksförbund), som idag är Sveriges största riksförbund för kvinno-, tjej- och 

ungdomsjourer (Kunosson, 2014). När en kvinna placeras på kvinnojourens skyddade 

boende lyder de yrkesverksamma under socialtjänstlagen. Yrkesverksamma vid 
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kvinnojourer besitter således en socialarbetarroll. Socialarbetarrollen innebär att komma i 

direktkontakt med människor i behov av hjälp eller stöd (Unizon, 2021).   

2.2.1. Unizon  

Unizons medlemsjourer är autonoma och ansvarar för den egna verksamheten. Genom 

medlemskapet i Unizon har de dock förbundit sig till att respektera riksförbundets 

demokratiska ordning, värdegrund och vision. Verksamheten utgår ifrån en feministisk 

grundsyn och är partipolitiskt och religiöst obunden. Unizon och dess medlemsjourer 

arbetar för en ökad kunskap om olika former av våld och utsatthet samt om metoder och 

resultat för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Dessa frågor drivs dels som 

opinionsbildning, dels i det enskilda mötet med våldsutsatta kvinnor (Unizon, 2014). 

Riksförbundet samlar 90 kvinnojourer som med olika organisering och arbetssätt erbjuder 

stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för våld. Majoriteten av kvinnojourerna 

erbjuder skyddat boende, där våldsutsatta kvinnor kan bli placerade genom socialtjänsten. 

Jourerna erbjuder stödsamtal med placerade kvinnor och stödsökande utifrån. 

Stödsamtalen äger rum i verksamhetens lokaler eller via telefon, chatt och mail. Beroende 

på den enskilda jourens resurser bedrivs stödsamtalen av utbildade kuratorer eller av 

volontärer (Unizon, u.å.-c).  

Sedan kvinnojoursrörelsens start har målsättningen varit att lyssna utan att döma, samt att 

stärka våldsutsatta kvinnor genom att särskilt synliggöra deras motstånd. Jourerna arbetar 

utifrån ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande, genom att benämna våld för 

vad det är och synliggöra den våldsutsattas motstånd samt utövarens ansvar. En metod för 

det är Response-based practise (RBP), vilken betonar språkets betydelse i arbetet med 

motstånd och ansvar. Jourrörelsen har sedan dess grundande arbetat i linje med RBP, då 

de arbetar utifrån en feministisk våldförståelse och ett frigörande stödideal. RBP ger ett 

teoretiskt ramverk och är ett praktiskt verktyg för att omsätta detta stödideal i praktiken. 

Utgångspunkten inom RBP är att tro på kvinnan och att lyssna utan att ifrågasätta (Unizon, 

2019). Yrkesverksamma vid kommunala verksamheter specialiserade på våld i nära 

relationer har ett annat uppdrag där de behöver ta hänsyn till alla inblandade parter. Av 

den anledningen lyssnar de till den stödsökande och bekräftar att hon har rätt till sina 

känslor, vilket inte nödvändigtvis innebär att de tror henne (Helmersson, 2017). Att 

jourrörelsen arbetar med RBP symboliserar därmed dess särart, då de är förhållandevis 

ensamma i Sverige om att inneha en sådan syn (Unizon, 2019). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring kvinnojourers arbete med våldsutsatta 

kvinnor samt motstånd och ansvar i förhållande till våld i nära relation. Kapitlet inleds med 

en introduktion av de olika studier som utgör avsnittet, för att sedan presentera studiernas 

innehåll. Både nationell och internationell forskning presenteras.  

3.1. Introduktion av tidigare studier 

Helmersson skrev år 2017 sin doktorsavhandling “Mellan systerskap och behandling: 

Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor” vid Lunds universitet. I den 

utforskar hon ideella kvinnojourer respektive kommunala verksamheter som är 

specialiserade på våld i nära relation. Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om 

spänningar inom stödfältet för våldsutsatta kvinnor, samt de kopplingar som finns mellan 

lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld. Studien genomfördes på sex kvinnojourer 

och fyra kommunala specialenheter i Sverige genom en enkät med 207 respondenter, 40 

deltagande observationer, 24 intervjuer samt granskning av verksamhetsdokument. 

Wemrell et al. gjorde år 2019 en forskningsöversikt om våld i nära relation i Sverige; Towards 

understanding the Nordic paradox: A review of qualitative interview studies on intimate partner violence 

against women (IPVAW) in Sweden. Syftet med studien var att genom att utforska tidigare 

kvalitativa studier skapa förståelse för hur det kommer sig att förekomsten av våld i nära 

relation i Sverige är bland de högsta i EU, trots att Sverige är ett av de mest jämställda 

länderna i världen. Forskningsöversikten har analyserat 116 studier, varav 56 skrivna på 

svenska och 60 på engelska. 

Coates och Wade genomförde år 2007 studien “Language and Violence: Analysis of Four 

Discursive Operations”. Studien var en analys av fem fallbeskrivningar och syftade till att 

undersöka sambandet mellan våld och språk, samt belysa den intersektions-och 

diskursbaserade synen på våld och motstånd. Dokumenten de analyserade rörde våld i nära 

relation och sexualbrott i USA och Kanada. I studien presenterar de en helt ny analysram 

för att förstå våldet, där fokus ligger på att belysa hur språket används för att dölja våldet, 

reducera förövarens ansvar, dölja offrets motstånd samt skuldbelägga offret. 

I studien “I didn´t know whether I was right or wrong or just bewildered”: Ambiguity, responsibility, 

and silencing women´s talk of men´s domestic violence”, genomförd av Towns och Adams år 2015 

intervjuades 20 våldsutsatta kvinnor om otydligheten kring förläggandet av ansvar vid våld 
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i nära relation. Kvinnorna rekryterades från stödgrupper för våldsutsatta kvinnor i Nya 

Zealand och syftet med studien var att hitta befolkningsbaserade metoder för 

preventionsarbete.  

3.2. Kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor  

Våldsutsatta kvinnor får ofta höra att de överdriver eller att de mer eller mindre har sig 

själva att skylla. Det blir då en av kvinnojourernas viktigaste uppdrag att lyssna på kvinnan 

utan värdering, så att hon känner sig trodd och respekterad. Något som särskiljer 

kvinnojourer från kommunala specialenheter är partstagande. Yrkesverksamma på 

kvinnojourer behöver inte ta hänsyn till andra perspektiv än kvinnans och eventuella barns, 

medan specialenheter eftersöker en “bredare samlad bild” då de tar del av samtliga parters 

perspektiv. Kvinnojourerna arbetar utifrån ett könsmakt- och genusperspektiv som präglas 

av tilltro till och solidaritet med kvinnan medan specialenheternas arbete präglas av 

könsneutralitet som innebär att de bör anta en objektiv syn dels beträffande könsaspekten 

kring våld över lag, dels specifika våldshandlingar (Helmersson, 2017).  

Enligt Wemrell et al. (2019) betraktas genusperspektivet av många yrkesverksamma som 

ett partiskt och subjektivt synsätt, medan ett könsneutralt perspektiv ses som ett mer 

objektivt förhållningssätt och tenderar att ha ett högre professionellt anseende. Ett 

könsneutralt förhållningssätt där könsneutrala termer används ses som mindre 

provocerande. Verksamheter undviker på så sätt att framstå som för politiska. Dock 

riskerar denna motvilja till att sätta fenomenet i ett könsperspektiv att få problematiska 

konsekvenser. Könets och maktens roll osynliggörs när kön exkluderas från 

framställningen av problemet, vilket bidrar till att förminska mannens våld och att förlägga 

ansvaret för att lösa problemet hos kvinnan. Att våld i nära relation är relaterat till kön är 

bekräftat sedan 1970-talet och är väl etablerad i den svenska samhällsdebatten. Det händer 

att kvinnor utsätter män för våld i nära relation men det går inte att bortse från att mäns 

våld mot kvinnor proportionerligt är ett mycket större problem. Även vid de tillfällen då 

män utsatts beskriver de inte lika höga nivåer av rädsla och maktlöshet som kvinnliga offer. 

Det då kvinnliga förövare inte har förmågan att upprätthålla samhälleliga ojämlikheter 

genom till exempel ekonomiskt och sexuellt våld (Wemrell et al., 2019).  

Ett etablerat stödideal inom kvinnojoursarbetet är att stödja och stärka våldsutsatta 

kvinnor i syfte att frigöra dem. Yrkesverksamma vid kvinnojourer utgår i sitt arbete från 

något som Helmersson (2017) betecknar som ett kvinnoemancipatoriskt stödideal. 
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Stödidealet består av två delar; att tro på kvinnors berättelser och avlasta henne från skuld 

samt att stärka inre förmågor som självförtroende, självkänsla och beslutsfattande. Inom 

det kvinnoemancipatoriska stödidealet är det väsentligt att skilja mellan stödarbete och 

behandling. Det är våldsutövaren som behöver behandling då ansvaret för att förändra sitt 

beteende ligger hos den som begått våldshandlingen. I stödarbetet används empowerment 

för att bygga upp och stödja kvinnan i arbetet med att identifiera och återerövra sina inre 

förmågor. Stödet kan potentiellt bidra till att jämna ut maktobalansen mellan den 

våldsutsatta kvinnan och våldsutövaren så att hon får kraften att lämna relationen och 

våldet.  

Det finns dock en perspektivkrock mellan arbetet med att skydda kvinnan och det 

stärkande stödarbetet, både vad gäller kvinnor som ännu befinner sig i relationen och 

kvinnor som lämnat. När en kvinna som fortfarande lever med mannen, blivit stärkt och 

börjar “utmana” partnern riskerar hon att utsättas för mer våld. Därför är det viktigt att 

bekräfta kvinnan i hennes växande styrka, men samtidigt tala med henne om strategier. 

Kvinnan bör inte förändra sitt beteende gentemot mannen utan istället upprätta en plan 

för framtiden och ett eventuellt uppbrott (Helmersson, 2017). När kvinnan separerar från 

den våldsamma mannen ökar risken för dödligt våld. Av bland annat den anledningen 

arbetar kvinnojourerna i Helmerssons (2017) studie med rådgivning, i betydelsen att 

tillhandahålla samhällsinformation och inte med rådgivning, i betydelsen beslutspåverkan. 

Stödjaren ska vara ett stöd för kvinnan men inte leda eller styra henne.  

3.3. Våldsutsatta kvinnors motstånd 

Kontextanalyserna utförda av Coates and Wade (2007) visade att våldet både är socialt och 

ensidigt. Att våldet är socialt, innebär att våldsamt beteende uppträder vid särskilda 

interaktioner som innefattar minst två personer. Att våldet är ensidigt och inte ömsesidigt, 

innebär att handlingar utförs mot en individ av en annan. Våldshandlingarna utförs mot 

den utsattes vilja och ger men för dennes välbefinnande. Våldet är överlagt och 

våldsutövaren räknar med att offret gör motstånd. Därför vidtas särskilda åtgärder för att 

bryta ner och dölja motståndet. Kontextanalysen visade att offren alltid gör motstånd. 

Författarna hävdar att varje psykisk eller beteendemässig handling där en individ försöker 

stå emot, hindra, förebygga, kämpa emot eller vägra gå med på någon form av våld eller 

förtryck kan uppfattas som en form av motstånd. Öppet/synligt motstånd är den minst 

vanliga formen av motstånd, då den våldsutsatta ofta tar hänsyn till att förövaren kan bli 

ännu mer våldsam om den möter öppet motstånd. Våldsutsatta personer utformar därför 
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ett mer subtilt motstånd, vilket inte bör ses som ”litet”. Motståndet kan fylla en viktig 

funktion i bevarandet av den våldsutsatta kvinnans värdighet och självrespekt, utan att 

våldet i sig minskar eller upphör (Coates & Wade, 2007). Eftersom kvinnan fått möta 

skuldbeläggande från våldsutövaren, omgivningen och även sig själv menar Helmersson 

(2017) att det är viktigt att hon ges utrymme att berätta sin historia. Kvinnan anpassar sin 

livsberättelse efter kulturellt tillgängliga diskurser vilket innebär att hon inte berättar om de 

erfarenheter som inte passar i den aktuella diskursen. Därför behöver yrkesverksamma ge 

henne möjlighet att underminera skuldbeläggandet genom att uppmärksamma motståndet 

hon gjort i syfte att ta makten över sin egen livsberättelse (Helmersson, 2017). 

3.4. Otydlighet kring förläggande av ansvar 

Huruvida kvinnor betraktar en handling som våld påverkas enligt Towns och Adams 

(2015) av sociokulturella föreställningar om våld och av det språk som används i 

förhållande till våldet. Coates och Wade (2007) menar att både våldsutövaren och offret 

tenderar att använda språket för att förvränga sin egen roll i relation till våldet, dock av 

olika orsaker. Våldsutövaren förvränger sanningen om våldet till sin egen fördel för att 

bibehålla sin makt över offret, dölja våldet och undvika ansvar. Offret anammar 

våldsutövarens perspektiv på situationen och får därför en förvrängd bild av ansvaret för 

våldet och förlägger ansvaret hos sig själv (Coates & Wade, 2007). När våldet når sin 

kulmen når även mannens inflytande och makt över kvinnan sin kulmen. Det innebär att 

när våldsutövaren gör anspråk på offerrollen påverkas kvinnans förmåga att förstå sig själv 

som ett offer för våld och tenderar i stället att förlägga ansvaret för mannens handlingar 

hos sig själv (Towns & Adams, 2015). På så sätt kan våldet fortgå obemärkt, vilket innebär 

att yrkesverksamma, familj och vänner omedvetet grundar sitt stöd och sina råd på 

ofullständig och felaktig information, vilket innebär att de inte kan hjälpa offret på bästa 

sätt (Coates & Wade, 2007). Mannen använder ofta även sin makt för att isolera kvinnan 

från familj och vänner vilket resulterar i att hennes tillgång till information och andra 

perspektiv än mannens begränsas. Isoleringen kan således hindra henne från att 

genomskåda mannens offerroll och hennes påstådda ansvar för våldet (Towns & Adams, 

2015).   

Sociokulturella föreställningar och diskurser om kvinnor och män och hur de bör bete sig, 

som finns i kvinnans omgivning påverkar hennes syn på våldshandlingarna. Det finns en 

viss otydlighet i diskursen kring ansvaret för våldet som utövas i nära relationer. 

Mediaskildringar och sociokulturella influenser spelar en viktig roll för synen på vem som 
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bär ansvaret för våld i en nära relation. Diskurser där ansvaret för våldet förläggs hos 

kvinnan återfinns i flera delar av samhället, i klassrum, webbsidor, tidningar, TV-serier och 

böcker. För våldsutsatta kvinnor som blir isolerade kan just dessa vara de enda 

informationskällorna förutom mannen (Towns & Adams, 2015). Enligt Helmersson (2017) 

uttrycker yrkesverksamma vid kommunala specialenheter att våldsutsatta kvinnor på 

samma sätt som våldsutövande män har saker de behöver arbeta med och ta ansvar för. 

Ansvaret för våldet anses ligga hos våldsutövaren men kvinnan hålls ändå ansvarig för sin 

egen, och eventuella barns, säkerhet och för relationen. I studien framkommer det att de 

kommunala specialenheterna uppmanar kvinnorna att reflektera kring sitt ansvar för sina 

egna livsval genom att fråga sig själv “varför har jag hamnat där jag hamnat?”. Kvinnorna 

anses alltså ansvariga för att ha hamnat i en våldsam relation och har ett ansvar för att 

“förhindra” framtida våld (Helmersson, 2017).  

Frågan om ansvar och diskurserna kring denna är avgörande för att förstå kvinnors tystnad 

kring våldet de blir utsatta för. Tillsammans med samhällets syn på kvinnor bidrar 

otydligheten i diskursen kring ansvarsförläggande vid våld i nära relation till att tysta 

kvinnorna. Genom att inte benämna våldet för just våld förminskas kvinnans roll som 

offer vilket leder till att mannens ansvar för våldet osynliggörs. På så sätt används 

otydligheten som en taktik för att utöva kontroll över våldsutsatta kvinnor och tysta dem 

(Towns & Adams, 2015). För att relationen ska kunna fortgå efter en våldshändelse 

behöver kvinnan anamma mannens narrativ kring händelsen och dess omständigheter. 

Således blir kvinnans framställning av våldet allt mer likt mannens, en framställning som 

förringar våldet och som framhåller ömsesidighet. På så sätt fungerar otydligheten kring 

ansvar kvarhållande, som en del i våldscykeln (Wemrell et al., 2019). Att lyfta otydligheten, 

samt maktmekanismerna bakom otydligheten, kan hjälpa kvinnan att förstå varför hon har 

agerat som hon gjort; exempelvis varför hon inte lämnat honom tidigare. Kuratorer och 

andra yrkesverksamma som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan hjälpa kvinnan i sin 

återhämtning genom att förklara maktmekanismerna bakom otydligheten kring ansvar. En 

våldsutsatt kvinna kan ha svårt att se att hon varit utsatt för våld och att förlägga ansvaret 

för våldet hos mannen, men oavsett var kvinnan befinner sig i sin uppbrottsprocess är det 

betydelsefullt att försöka utvidga hennes förståelse av ansvar (Towns & Adams, 2015). 
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4. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenteras teorier som funnits relevanta för forskningsområdet och 

frågeställningarna. Inledningsvis presenteras tre olika sätt att se på makt bestående av det 

intentionella, det strukturella och det relationella maktperspektivet. Fokus riktas mot det 

relationella perspektivet, vilket är det som anammats i denna studie. Det relationella 

maktperspektivet konkretiseras genom Franzéns makttriangel och begreppet motstånd.  

4.1. Makt och motstånd 

Kvinnojourers arbete med våld i nära relation kan förstås utifrån ett maktperspektiv.  

Begreppet makt är komplext och hur makt definieras påverkar synen på maktförhållanden. 

Definitionen av makt utgår ifrån två frågor; vad begrepp är för något och om maktens 

faktiska förhållanden (Franzén, 2009).  Arbetet med våld i nära relation är alltså att betrakta 

som ett arbete med makt. Franzén (2009) beskriver tre olika maktperspektiv; det 

intentionella, det strukturella och det relationella maktperspektivet. Utifrån ett intentionellt 

perspektiv förstås makt som att där det finns makt så finns det också ett handlande subjekt, 

en aktör som innehar makten. Det kan vara en individ, grupp, organisation, nation eller en 

sammanslutning av olika nationer. Det intentionella maktbegreppet handlar om att 

subjektet har en vilja, alltså avsikter och mål med makten. Utan viljan skulle makten bli 

meningslös, samtidigt behövs även kraft och styrka för att makten ska ha någon verkan. 

Utifrån ett strukturellt perspektiv ses makt som ett bestämt förhållande mellan två eller 

flera parter. Samhället förstås då utifrån en strukturerad under- och överordning mellan 

olika positioner, makten handlar därför om överlägsenhet. Kraften är central även inom 

den strukturella makten, men i stället för viljan är maktens form och utsträckning i fokus 

(Franzén, 2009). 

I denna uppsats tas utgångspunkt i ett relationellt maktperspektiv. Det relationella 

maktperspektivet förenar det intentionella och det strukturella perspektivet. De handlande 

subjekten förstås som aktörer som står i vissa bestämda relationer till andra, dock ses inte 

dessa som oföränderliga. I alla typer av relationer finns makt och den verkar just genom 

relationerna. Makten anses ha en produktiv roll, den kan verka både positivt och negativt. 

Den verkar positivt genom att bidra till skapandet eller upprätthållandet av något och 

verkar negativt genom att till exempel förbjuda eller förhindra något (Franzén, 2009).  
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4.1.1. Franzéns makttriangel 

Utifrån ett relationellt perspektiv kan maktbegreppet konkretiseras genom Franzéns 

makttriangel (figur 1). Makttriangeln tar fasta på att makt består av en likvärdig 

sammansättning av diskurser, resurser och kontexter. Triangeln är liksidig, med fenomenet 

makt i mitten av den. Det innebär att resurser, diskurser och kontexter befinner sig på lika 

avstånd till varandra och till makt. Liksidighet gällande de tre faktorerna handlar om 

utgångspunkten för att observera, förstå och förklara makt. I en del maktsituationer kan 

en av sidorna vara mest utmärkande, men de andra sidorna av makten finns alltid med. 

Således blir frågan i förhållande till varje maktsituation hur diskurser, resurser och 

kontexter samspelar, samt vilken kontext, vilka resurser och diskurser som påverkar 

makten (Franzén, 2009).   

Figur 1 

Franzéns makttriangel 

                                       

Triangelns första hörn, diskurser, är ett sätt att tänka och diskutera olika fenomen inom 

särskilda ramar. Diskurserna sätter ramar för ämnet och reglerar vad som rimligtvis kan 

sägas om det (Giddens & Sutton, 2014). Diskurserna skapar bestämda förhållanden kring 

hur något är eller fungerar, men även om vad som är rätt, fel eller vackert. Diskurser och 

makt är integrerade, makten är alltid diskursiv på något vis. Maktens diskurser skapas vid 

maktrelationens starkare part och tjänar maktens utövning. Diskurser besitter också alltid 

någon form av makt. Diskursen skapar anvisningar för hur något ska betraktas och förstås 

och exkluderar samtidigt andra synsätt. Triangelns andra hörn utgörs av resurser. Enligt 

det relationella maktperspektivet bör resurser betraktas utifrån just relationerna och dess 

ställning. I samspelet mellan relationer och resurser kan resurser stärka makten men kan 

även underminera den. Genom att se makt som relationell och i sitt sammanhang kan 

resurser vinnas, befästas och förloras. Vilka resurser som kan omsättas i makt är relationellt 

bestämt, om någon har makt i ett sammanhang betyder det inte att denne kommer ha det 

i ett annat (Franzén, 2009). Det tredje hörnet i triangeln, kontexter, är det system av andra 
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maktrelationer som omger den aktuella maktrelationen. En och samma maktrelation kan 

få helt olika verkan i olika sammanhang. En kontext som i princip alltid existerar är genus, 

i samhället är män som regel överordnade kvinnor. Genus är till skillnad från många andra 

maktrelationer inte knutet till bestämda sammanhang. I stället är de diffusa och vardagliga 

samt upprättas och upprätthålls hela tiden och överallt. Därmed är det relevant att 

identifiera hur bland annat genus påverkar maktskillnaden i en specifik maktrelation 

(Franzén, 2009).  

4.1.2. Motstånd  

Ett centralt begrepp för förståelsen av studiens resultat är motstånd, vilket framgår i 

studiens första frågeställning. Franzén (2009) menar att där det finns makt finns det 

motstånd, vilket även är ett centralt teoretiskt begrepp inom relationell makt. De som har 

makten befinner sig i överläge och de som befinner sig i underläge gör motstånd. Makt kan 

motstås och förändras; därför är makten aldrig absolut. Motståndet behöver inte vara 

medvetet eller uttryckligt för att ha en verkan, utan kan ibland snarare verka bäst när det 

är passivt eller dolt. Maktrelationer är relativa och kan därför inte ses som grundade i 

allomfattande tvådelade oppositioner. Således kan till exempel patriarkatet inte ses som 

grunden till alla maktförhållanden mellan kvinnor och män. Patriarkatet är dock inte 

betydelselöst för dessa. Somliga maktrelationer, patriarkatet inräknat, innehar en viss 

historisk stabilitet och kan därför ses som en knutpunkt, en slags låsning av en 

maktrelation. Då makt och motstånd ständigt utövas är makten rörlig. En av de historiskt 

mest seglivade maktrelationerna är patriarkatet, som trots flera omvandlingar genom 

världshistorien fortfarande existerar. Här blir begreppet motstånd relevant. Patriarkatet har 

utsatts för motstånd, något som bidragit till dess omvandlingar och befästandet av rådande 

villkor för män och kvinnor. På grund av det motstånd som utövats gentemot patriarkatet 

är kvinnor idag inte lika underställda män som de tidigare varit, även om den kampen 

givetvis inte är fullbordad (Franzén, 2009).  

4.2. Empowerment 

I studien blir empowerment ett centralt begrepp. Empowerment har blivit ett allt mer 

populärt begrepp sedan det började användas i den vetenskapliga litteraturen på 1970-talet. 

Trots det är begreppet tämligen diffust och på svenska har det inte någon fastställd 

översättning. På engelska innefattar ordet power som betyder styrka, kraft och makt, något 

som människan strävar efter att uppnå. Sedan begreppets lansering har 

gräsrotsperspektivet varit i fokus. Gräsrotsbyråkrater, översatt från Michael Lipskys 
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begrepp street level bureaucrats, utmärker sig genom utrymmet i sin yrkesroll. Utrymmet 

kallar Lipsky (2010) för handlingsutrymme, vilket ramas in av lagar, regler, normer och 

praxis inom organisationen. Innanför ramarna har gräsrotsbyråkraten stor frihet i 

beslutsfattandet, att med hjälp av sitt omdöme och handlingsfrihet bedöma och agera 

utefter vad de anser vara bäst i den unika situation de befinner sig i. Gräsrotsperspektivet 

är relevant för empowerment då det bland annat vädjar till alla de som på olika sätt möter 

människor i behov av hjälp. Orsaken till att empowerment blivit aktuellt inom den 

hjälpande sektorn är att begreppet framhåller betydelsen av att stödja individer i utsatta 

situationer. I denna uppsats blir empowerment relevant i förhållande till våldsutsatta 

kvinnor, med hållningen att människor är kapabla aktörer med förmågan att fatta egna 

beslut (Askheim & Starrin, 2007).  

Det finns olika sätt att se på empowerment, en variation av konceptet är empowerment 

som etablering av motmakt. Med denna syn på empowerment är utgångspunkten att stärka 

individer och grupper genom att stärka dem att ändra de omständigheter som har resulterat 

i att de upplever sig svaga eller maktlösa. Det handlar om att genom insatser ämnade att 

stärka individens självkontroll hjälpa dem utveckla ett bättre självförtroende och självbild, 

samt utveckla kunskap och färdigheter. Samtidigt finns en medvetenhet kring strukturella 

faktorer som påverkar de maktförhållanden som omger individen. Dessa strukturer kan 

dock förändras och det är därför viktigt att göra individen medveten om sambandet mellan 

den egna livssituationen och de maktstrukturer som finns i samhället. Individer som lever 

under förtryck blir så småningom även sina egna förtryckare då de anammar förtryckarnas 

verklighetsuppfattning. Det är endast när de förtryckta inser detta som de kan verka för 

frigörelse från förtrycket. Stödjare behöver därför ha kunskap om att det är de förtryckta 

själva som måste strida för sin frigörelse. Däremot kan stödjaren utgöra ett stöd genom att 

bidra med kunskap och uppmuntran i striden (Askheim, 2007).  
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5. Metod 

I följande kapitel beskrivs och motiveras studiens metodologiska förfarande. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av författarnas förförståelse, vilket följs av val av metod.  Sedan 

presenteras urval och urvalsprocedur och genomförande, följt av analys och bearbetning. 

Författarna redogör sedan för de etiska överväganden som gjorts avseende studien. 

Avslutningsvis presenteras metoddiskussionen.  

5.1. Förförståelse  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver begreppet förförståelse som den bild 

forskaren har av det som ska studeras. Förförståelsen både innefattar teoretisk kunskap, 

tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Thomsson (2010) menar att det är stor 

vikt att forskare synliggör förförståelsen för att kunna göra en bra kvalitativ undersökning. 

Genom författarnas tidigare erfarenheter har ett intresse väckts för våldsutsatta kvinnors 

motstånd samt metoder för att synliggöra dessa. Båda författarna har nämligen, på olika 

sätt, tidigare erfarenheter av våld i nära relationer. Dessutom arbetar en av författarna med 

våld i nära relation i en mellanstor kommun i södra Sverige, vilket är något som har 

påverkat såväl val av ämne som målgrupp och urval. Bryman (2018) menar att en sådan 

förförståelse både kan bidra till och begränsa en studie. Förförståelsen kan bidra till att se 

och förstå ett fenomen men även begränsa i studiens analysförfarande. Författarna har 

varit medvetna om detta och har genomgående tagit hänsyn till detta, vilket kommer 

redogöras för löpande i detta kapitel.  

5.2. Val av ansats och datainsamlingsmetod  

Studiens syfte är att öka kunskapen om kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor och 

utgångspunkten är i de yrkesverksammas egna arbete med våldsutsatta kvinnor. Utifrån 

det antogs en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning bygger enligt Bryman (2018) 

på en induktiv ingång, där teorin utvecklas genom de praktiska forskningsresultaten. En 

induktiv ingång bidrog till en flexibilitet gällande teoretiska utgångspunkter för studien.  

Författarna kunde på så vis först samla in empirin för att sedan framställa och analysera 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare bygger den kvalitativa ansatsen på en 

kunskapsteoretisk och en ontologisk ståndpunkt. En kunskapsteoretisk ståndpunkt 

innebär att stor vikt läggs vid förståelsen av den sociala verkligheten hos deltagarna i 

studien. Genom en ontologisk ståndpunkt ses sociala egenskaper som ett resultat av 

samspel mellan individer (Bryman, 2018). Det har i studien anammats genom att 
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författarna studerar respondenternas arbete med de våldsutsatta kvinnorna. Författarna 

innehar därför en förståelse för att resultatet är genom respondenternas ögon och inte 

nödvändigtvis fakta. 

Enligt Bryman (2018) är intervjuer den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. 

Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att försöka förstå världen från deltagarnas 

synvinkel, hur de upplever sin värld samt utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkman, 2014). Kvalitativa intervjuer ansågs vara en relevant metod eftersom studien tar 

sin utgångspunkt i de yrkesverksammas arbete med våldsutsatta kvinnor. Intervjuer 

skapades således en möjlighet att låta de yrkesverksamma själva berätta om deras arbete. 

Intervjuerna som genomfördes i studien var semistrukturerade, vilket innebär att de utgår 

ifrån en uppsättning allmänt formulerade frågor, som skapar flexibilitet i frågornas 

ordningsföljd samt ger utrymme för uppföljningsfrågor. Den semistrukturerade 

intervjumetoden gav intervjuarna möjlighet att fokusera på studiens frågeställningar och 

samtidigt lämna utrymme för respondenterna att formulera sig fritt. Metoden ger också 

möjligheter till att fånga upp vad respondenterna upplever som betydelsefullt (Bryman, 

2018).  

Innan intervjuerna genomfördes upprättade författarna tillsammans en intervjuguide (se 

bilaga 3) att ha som utgångspunkt vid intervjuerna. Författarna strukturerade 

intervjuguiden utifrån tre övergripande teman; bakgrund, motstånd och ansvar. Varje tema 

hade tillhörande frågor. Frågorna i första temat avsåg att ge kunskap kring de 

yrkesverksammas arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter av att möta våldsutsatta 

kvinnor, vilket författarna ansåg vara en lättsam början på intervjun. I de två andra temana 

utformades frågor utifrån studiens första frågeställning, “Hur arbetar yrkesverksamma för att 

synliggöra motstånd och ansvaret för våldet i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor?” Det gjordes för att 

alla frågor skulle bidra med material som gjorde det möjligt att besvara studiens 

frågeställningar. Författarna använde öppna frågor i enlighet med den kvalitativa ansatsen 

(Dalen, 2015), för att få respondenterna att mer fritt berätta om arbetet med synliggörande 

av motstånd och förläggande av ansvar. Genom att utgå från det fanns utrymme för 

uppföljningsfrågor för att få fördjupad information i de svar som behövde utvecklas. 

Frågorna utformades även så att författarna genom analys av de första två teman skulle 

kunna besvara studiens andra forskningsfråga. 
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5.3. Urval och urvalsprocedur  

För att finna respondenter tillämpades ett målstyrt urval, vilket innebär ett strategiskt val 

för överrensstämning mellan urval och forskningsfrågor (Bryman, 2018).  

Följande urvalskriterier upprättades: 

• Utbildad, ordinarie personal  

• Ha arbetat på en kvinnojour i minst ett år  

• Arbetar som kurator, boendestödjare eller liknande tjänst 

Beslut fattades om att avgränsa studien till kvinnojourer inom riksförbundet Unizon, 

Sveriges största riksförbund för ungdoms-, tjej- och kvinnojourer. Innan kontakt med 

eventuella respondenter gjordes ytterligare en avgränsning till kvinnojourer med utbildad 

personal. De valdes ut eftersom studien vänder sig till yrkesgrupperna då det är de som 

möter kvinnorna i enskilda samtal på kvinnojourerna. Längre arbetserfarenhet än ett år hos 

respondenter hade varit att föredra, men förkunskapen om att personalomsättningen på 

kvinnojourer är hög innebar att den gränsen sänktes. Flera yrkeskategorier förekommer 

inom de olika kvinnojourerna; kuratorer, boendestödjare eller liknande tjänst utsågs då 

dessa är i direktkontakt med och regelbundet samtalar med våldsutsatta kvinnor. 

Information om studien skickades ut till verksamhetsansvariga (se bilaga 1) vid totalt 45 

kvinnojourer inom Unizon. På Unizons hemsida fanns sökfilter för att hitta jourer med 

utbildad personal samt jourernas e-postadresser. Informationen skickades via e-post till 

jourer runt om i Sverige. En bilaga med ett informationsbrev riktat till eventuella 

respondenter bifogades för spridning (se bilaga 2). Urvalsprocessen resulterade i totalt fem 

respondenter, vilka tog kontakt för att boka tid för intervju.  

5.3.1 Presentation av respondenterna  

Respondenterna arbetar alla vid olika kvinnojourer runt om i hela Sverige och har olika 

yrkestitlar. I det här avsnittet ges en kort presentation av respondenterna utifrån fiktiva 

namn, vilket kommer behandlas närmare under avsnittet om etisk reflektion. 

Maria har varit anställd på en kvinnojour i mellersta Sverige i 3,5 år. Hennes yrkestitel är 

barn-och boendesamordnare och de främsta arbetsuppgifterna innefattar att vara 

stödperson åt både barn och kvinnor samt hålla enskilda samtal i den öppna verksamheten. 

Maria har en lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor i olika konstellationer.  
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Isabelle arbetar som kurator vid en kvinnojour i mellersta Sverige och har varit anställd 

där i 5 år. Hennes främsta arbetsuppgift är att hålla stödsamtal med kvinnorna, både enskilt 

och i grupp. Isabelle har tidigare arbetat som volontär vid kvinnojouren under sin studietid.  

Susanne har arbetat som kurator på en kvinnojour i norra Sverige i drygt två år. Hennes 

främsta arbetsuppgift innefattar stödsamtal med våldsutsatta kvinnor, både de som bor på 

skyddat boende och de som söker stöd utifrån. Susanne har tidigare arbetat som volontär 

vid kvinnojour i annan stad.  

Jasmine har i två års tid varit anställd som kurator vid en kvinnojour i södra Sverige och 

har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. I rollen som kurator är hennes 

primära arbetsuppgift stödjande insatser i form av samtal och praktisk hjälp för våldsutsatta 

kvinnor och barn.  

Veronica arbetar som kurator och boendesamordnare vid en kvinnojour i mellersta 

Sverige. Hon har varit anställd där i snart tre år och hennes främsta arbetsuppgifter är att 

hålla i stödsamtal samt stödchatt. Veronica har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

våldsutsatta kvinnor vid Socialtjänsten.  

5.4. Genomförande    

Alla intervjuer genomfördes digitalt via Microsoft Teams och länk till intervjun skickades 

ut av författarna via mejl, i anslutning till den avtalade tiden för genomförandet. Samtliga 

intervjuer genomfördes av båda författarna. Intervjuerna inleddes med att 

informationsbrevets innehåll upprepades muntligt, vilket möjliggjorde för frågor och 

förtydliganden. Respondenterna tillfrågades om samtycke till att spela in både innan och 

efter att inspelningen påbörjades och samtliga respondenter samtyckte. Under en av 

intervjuerna uppstod problem med tekniken, men det löstes lätt genom att respondenten 

kopplade upp sig på sin telefon istället för dator. Intervjuerna pågick i ungefär 30–60 

minuter. Under intervjuerna besvarade alla respondenter samtliga frågor som ställdes. 

Frågorna besvarades med vad som uppfattades som entusiasm och det märktes tydligt att 

respondenterna var engagerade i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor.  Förtydliganden 

gjordes i alla intervjuer gällande frågan om det finns variationer i hur de arbetar med att 

förlägga ansvaret beroende på omständigheterna kring våldet. Författarna förtydligade vad 

de menade med omständigheter, vilket var om kvinnan kände skuld över att hon gjort 

något fel.  
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5.5. Litteratursökning  

Sökning av tidigare forskning har gjorts genom databaserna Primo och Proquest Sociology 

Collection. Sökningarna avgränsades till publikationer som var ”peer reviewed” och 

publicerade mellan 2000 och 2022. Sökningarna utgick från följande sökord: “domestic 

violence”, “abused women”, “responses”, “women’s shelters”, “resistance” och “responsibility”. En 

större mängd sökträffar rörde ämnet våld i nära relation. Studier som berörde män som 

utsätts för våld i nära relation, våld i samkönade relationer, samt studier som berörde barn, 

exkluderades då studien avser mäns våld mot kvinnor i nära relation. Även studier som 

specifikt berörde kvinnojourers arbete under covid-19-pandemin exkluderades. 

Författarna fann det svårt att hitta studier som särskilt berörde kvinnojourers arbete med 

synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar. För att få en helhetsbild av 

forskningsläget valdes en forskningsöversikt gällande våld i nära relation. Även forskning 

kring kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta kvinnors motstånd, 

språkets betydelse, samt otydligheter gällande ansvar för våldet valdes ut.   

5.6. Transkribering och analys  

Transkribering syftar till att noggrant översätta inspelade intervjuer till text (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De inspelade intervjuerna transkriberades manuellt i nära anslutning till 

intervjutillfället, vilket Bryman (2018) rekommenderar. I transkriberingarna har 

utfyllnadsord som “liksom” och “asså” tagits bort, samt hummanden och ohörbara ord. 

Bedömningen gjordes att dessa inte var av betydelse för studiens resultat. Respondenternas 

namn och annan identifierbar information, som vilken kvinnojour de arbetar vid, har 

uteslutits vid transkribering för avidentifiering.  

För att analysera materialet använde författarna sig av tematisk analys, som är en av de 

vanligaste analysmetoderna gällande analys av kvalitativa data (Bryman, 2018). 

Analysmetoden syftar till att identifiera och analysera mönster och teman som är relevanta 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Denna metod valdes då den är flexibel och fri från 

en teoretisk ram att hålla sig inom (Braun & Clarke, 2006). Vidare har Lindgrens (2014) 

steg följts för att genomföra analysen. Det första steget innefattade att skapa en överblick 

av insamlat material för att identifiera återkommande mönster. Dessa kan exempelvis vara 

ofta förekommande ord som kan vara relevanta för studiens frågeställningar (Lindgren, 

2014). Författarna kodade manuellt var för sig och identifierade sammanlagt trettio koder. 

Dessa koder kännetecknar särdrag ur datamaterialet som blir intressant för analysen. Nästa 

steg beskriver Lindgren (2014) är att fundera över hur koderna hör ihop. Det är en viktig 
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del i analysarbetet, då koder med koppling till varandra bildar ett tema. I andra steget skrev 

författarna enskilda koder och grupperades tillsammans om till sex olika underteman 

baserat på vad koden handlade om. I tabell 1 följer ett utdrag från den tematiska analysen.  

Tabell 1 

Tematisk analys 

Utdrag från intervju Kod Undertema Tema 

Låta känslorna finnas där, 
bekräftande och känslomässigt 
stöd, att hjälpa kvinnorna orka vara 
kvar i den här jobbiga känslan 

Emotionellt stöd  Att minska känslor 
av skuld och skam  

Att göra kvinnan 
redo att lämna 

 

Teman förklarar något om vad som är betydelsefullt i studien, både i relation till syfte och 

frågeställningar samt forskarens nya kunskaper utifrån insamlat material (Lindgren, 2014). 

De olika undertemana sammanfördes i två huvudteman, “att göra kvinnan redo att lämna” 

samt “att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka”. När det insamlade materialet hade tematiserats, 

tolkades det utifrån teorin och begreppen presenterade under rubriken teoretiska 

utgångspunkter.  

5.6. Etisk reflektion  

De etiska principer som har tagits i beaktande i studien är de som de beskrivs i Bryman 

(2018): informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. I 

avsnittet redogörs det för de etiska val och reflektioner som skett under studiens gång och 

hur författarna tillgodosett de etiska aspekterna som studien aktualiserade.  

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagare i studien ska bli 

informerade om studiens syfte, de villkor som gäller för deltagandet, exempelvis att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 

utan vidare förklaring. För att tillgodose informationskravet skickades mail till 

respondenterna innehållande bland annat information om studiens syfte (Bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Det säkerställdes genom att informera 

respondenterna om samtyckeskravet och dess innebörd muntligt innan intervjun 

påbörjades.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att allt insamlat material som ingår i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2022). Materialet ska 

alltså behandlas och förvaras så obehöriga inte kan få tillgång till det (Bryman, 2018). För 

att uppnå största möjliga konfidentialitet förvarades allt insamlat material, inklusive 

information om respondenterna, på gemensamma dokument på lösenskyddad dator. 

Dokumenten gick endast att få tillgång till via en länk som bara skaparen av dokumentet 

har tillgång till. Resultatet presenterades sedan på ett sådant sätt att uppgifter eller 

uttalanden inte kunde kopplas till enskild person eller organisation (Kvale & Brinkmann, 

2014). Deltagarna har avidentifierats i uppsatsen genom fiktiva namn och har benämnts 

med initialer i författarnas anteckningar och kalendrar. Genom författarnas förförståelse 

fanns kännedom om att samverkan sker i varierande utsträckning mellan kvinnojourerna. 

Således har särskilda övervägningar skett när det gäller uttalanden som skulle kunna 

härledas till en enskild person eller arbetsplats. Hänsynstagande till respondenternas 

integritet har på så vis genomsyrat hela processen (Kvale & Brinkmann 2014).  

Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter och allt material som samlas in under studiens 

gång, endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2018). Materialet användes endast för 

studiens syfte. Efter transkriberingarna raderades ljudfilerna och när uppsatsen var 

färdigställd raderades även transkriberingarna. 

5.7. Metoddiskussion 

I början av studien fanns målsättningen att finna åtta respondenter och författarna 

resonerade kring om fem verkligen var tillräckligt. Ledordet fick bli “kvalitet framför 

kvantitet” (Dalen, 2015) och i efterhand är författarna tillfreds med det material som 

intervjuerna gav. Intervjuerna genomfördes med respondenter utspritt i hela Sverige, med 

varierande arbetsuppgifter och erfarenheter. Det gav författarna ett rikt material och större 

representativitet än om studien hade fått åtta respondenter men att de alla var anställda vid 

samma kvinnojour.  

När det gäller metodval fanns initialt funderingar på att genomföra fokusgruppsintervjuer, 

vilka enligt Bryman (2018) utmärks av gruppens samspel och hur respondenterna 

konstruerar meningar tillsammans. Trost (2010) menar dock att fokusgruppsintervjuer kan 

ses som problematiskt, då det kan bidra till att respondenterna blir påverkade av varandra 

samt att de mer tystlåtna inte kommer till tals. Det tog författarna i beaktning och i stället 

valdes kvalitativa intervjuer. Beslutet togs även då intresset var lagt vid yrkesverksammas 



 

23 
 

arbete med synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar. I de kvalitativa 

intervjuerna minimeras risken att påverkas av andra respondenters attityder och tankar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Patel och Davidsson (2011) redogör för begreppet 

intervjuareffekt, som blir relevant för studiens resultat. Begreppet innebär att forskaren, 

medvetet eller omedvetet, i sin framställning påverkar respondenten avseende vilka svar 

som ges. Författarna ser att deras förförståelse för etablerade begrepp inom kvinnojouren, 

exempelvis normaliseringsprocessen, ledde till att respondenterna inte förklarade 

begreppen utförligt. Därav kan intervjuareffekten haft påverkan, vilket i sig inte är positivt 

(Patel och Davidsson, 2011). Dock ser författarna förförståelsen som gynnsam, då 

respondenterna inte behövde förklara vissa etablerade begrepp. Författarna såg även att 

intervjumetoden ökade möjligheten att få autentiska och ärliga svar, samt att 

genomförandet av intervjuerna sågs som en god strategi för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Flexibiliteten i de kvalitativa intervjuerna blev en styrka, då författarna 

kunde ge varje respondent fullt fokus samt möjlighet för dem att delge sina tankar, 

förtydliga och utveckla sina resonemang.  

Initialt fanns en tanke på att skicka ut informationsbrev till Unizons kvinnojourer inom en 

tio mils radie från författarnas studieort, då författarna först tänkte genomföra fysiska 

intervjuer. Avståndet sågs då rimligt i förhållande till tidsramen för studien. Att genomföra 

fysiska intervjuer fick senare omvärderas på grund av studiens tidsomfattning samt en 

förförståelse kring kvinnojourernas arbetsbelastning. Det bidrog till beslutet att genomföra 

intervjuerna digitalt via Microsoft Teams. Digitala intervjuer skapade på så vis liknande 

premisser för alla respondenter (Kvale & Brinkman, 2014), vilket blev en styrka för studien. 

Att genomföra intervjuerna via Microsoft Teams skapade även möjlighet för författarna 

att spela in samtalet. En svaghet med de digitala intervjuerna var att internetuppkopplingen 

ibland var lite långsam, dock ledde det inte till större bekymmer och författarna anser inte 

det vara av betydande vikt för studiens resultat. Beslutet om digitala intervjuer medförde 

möjligheten att vidga det geografiska området. Därmed skickades informationsbrevet ut 

till 45 kvinnojourer runt om i Sverige via mejladressen funna på jourernas hemsidor. På 

grund av författarens koppling till en kvinnojour har en avgränsning skett vid urvalet, då 

denna valts bort för förfrågan om deltagande.  

I intervjuguiden utformades frågorna för att besvara studiens första frågeställning. 

Frågorna var även utformade så att författarna genom analys av svaren skulle kunna 

besvara studiens andra frågeställning. En svaghet med det kan ha varit att tydliga svar på 
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frågan inte framkom av respondenterna. Det kan ha påverkat resultatet då svaren på 

studiens andra forskningsfråga baseras på författarnas tolkning. Studien var fokuserad mot 

arbetet i enskilda samtal med våldsutsatta kvinnor, men i två av intervjuerna framkom även 

att kvinnojourerna använder sig av stödgrupper. Hade författarna utforskat detta mer och 

inte enbart fokuserat på enskilda samtal hade resultatet med stor sannolikhet sett 

annorlunda ut. I efterhand ser författarna att de hade kunnat vidga forskningsområdet och 

inte enbart undersökt enskilda samtal, för att få en bredare förståelse av kvinnojourernas 

arbete med de våldsutsatta kvinnorna. Ytterligare en aspekt som har kunnat upplevas som 

en svårighet var att respondenterna ofta berättade ur kvinnans perspektiv. Författarna 

upplevde att det grundade sig i att respondenterna brinner för sitt arbete och därför gärna 

vill lyfta kvinnans berättelser. Då syftet med studien var att undersöka de yrkesverksammas 

arbetet med våldsutsatta kvinnor var intervjuguiden till stor hjälp för att få svar på 

forskningsfrågorna.  

Att kodningen av transkriberingarna skedde separat gav författarna en bred överblick, 

vilket antas vara till fördel för studiens resultat. En nackdel kan ha varit att författarnas 

förförståelse ledde till att de har tolkat olika, exempelvis vid val av relevanta koder i 

transkriberingarna. Resultatet kan därför ha fått viss påverkan utifrån koderna som 

författarna valde ut. 

Trots förförståelsen inom området strävade författarna att i möjligaste mån bortse från 

denna för att anta en neutral ställning i förhållande till studien. I det har kvalitetskriterierna 

som funnits att förhålla sig till varit behjälpliga. Ett sätt att se till en studies kvalitet är enligt 

Bryman (2018) att bedöma och värdera studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten består av 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2018) 

beskriver att trovärdigheten kontrolleras genom att se huruvida författarna presenterat en 

tydlig beskrivning av studiens metod och syfte, samt att frågeställningarna är besvarade och 

diskuterade. I studien har begrepp och teoretiska perspektiv bearbetas noga för att 

säkerställa relevansen. Den verklighet som respondenterna beskrivit under intervjuerna har 

noga transkriberats samt sedan redovisats i studiens resultat. Citat från respondenterna har 

använts för att stärka trovärdigheten.  

Överförbarhet innebär i en kvalitativ studie huruvida resultatet kan överföras till en annan 

kontext eller annat sammanhang (Bryman, 2018). Författarna är medvetna om att det är en 

liten studie och att de fem respondenter som deltagit i studien gett subjektiva berättelser 
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som sedan tolkats av författarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet visar dock att de 

av Unizons kvinnojourer som deltagit i studien har liknande arbetssätt, trots att de är 

utspridda över Sverige. Därför ser författarna det rimligt att anta att överförbarheten är 

möjlig inom Unizons övriga kvinnojourer och att intervjuer med andra kuratorer och 

boendestödjare vid Unizon hade gett liknande resultat. Dock är det möjligt att 

överförbarheten inte gäller de kvinnojourer som inte är medlemmar i Unizon. 

Pålitlighet innebär i en kvalitativ studie att forskarna antar ett granskande synsätt och att alla 

faser av forskningsprocessen redogörs för (Bryman, 2018). I denna studie är 

forskningsprocessen tydligt beskriven i metodavsnittet för att säkerställa pålitligheten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att författaren inte låtit personliga värderingar och 

teoretiska inriktningar påverka utförande och resultat (Bryman, 2018). Ämnet våld i nära 

relation studerades med inriktning på kvinnojourernas arbete med motstånd och ansvar, 

då författarna har ett stort intresse för samt egna erfarenheter av ämnet. Genom att 

säkerställa att intervjuguiden och dess frågor var av relevans för studiens syfte minimerades 

att personliga värderingar skulle påverka resultatet.  
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6. Resultat och analys  

I det här kapitlet presenteras studiens resultat med utgångspunkt i den tematiska analysen. 

Resultatet analyseras kontinuerligt med stöd i teorier och tidigare forskning. Kapitlet 

innehåller citat, vilka syftar till att belysa respondenternas betydelsefulla tankar och 

uppfattningar. Kapitlet är indelat i två avsnitt som återspeglar de teman som identifierades 

i analysprocessen. De två teman är: att göra kvinnan redo att lämna samt att göra kvinnan redo 

att inte gå tillbaka.  

6.1. Att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka  

Resultatet från intervjuerna handlade till stor del om de yrkesverksammas arbete på 

kvinnojourerna med att göra kvinnan redo att lämna den våldsamma relationen. Att 

synliggöra motstånd och ansvar visade sig vara en central del i arbetet. I arbetet med att 

göra kvinnan redo att lämna var det möjligt att identifiera tre underteman, vilka presenteras 

i avsnittet; Att öka kvinnans förståelse, Att belysa maktobalansen samt Att minska känslor av skuld 

och skam. 

6.1.1 Att öka kvinnans förståelse  

Gemensamt för alla respondenter var vikten av att öka kvinnans förståelse kring vad hon 

varit utsatt för; något de försökte göra genom att förse kvinnorna med kunskap. Enligt 

respondenterna innefattar det att ge kvinnan insikt i det motstånd hon utövat, samt i att 

våldsutövaren bär ansvaret för våldet. Samtliga respondenter beskrev motstånd som en av 

två huvudsakliga strategier kvinnan utvecklar för att hantera våldet och vardagen. 

Begreppet beskrevs som en överlevnadsstrategi för kvinnan, som handlar om att 

upprätthålla självkänsla och visa att hon inte är ett passivt offer. “I arbetet med våldsutsatta 

kvinnor är synliggörande av motstånd otroligt viktigt för kvinnans läkningsprocess” 

(Veronica). Samtliga respondenter beskriver att genom synliggörande av motstånd ökar 

kvinnans förståelse gällande henne själv som en egen handlingskraftig person. 

Beskrivningen går i linje med Askheims (2007) teori om empowerment, som förklarar 

begreppet som att stärka individen genom att hjälpa dem utveckla bättre självförtroende 

och självbild samt utveckla kunskap och färdigheter. I samtliga intervjuer framkom även 

att motstånd delvis innefattar det som de flesta tänker på när de hör begreppet. Det fysiska, 

öppna motståndet; att skrika, säga ifrån och slå tillbaka. Respondenterna lade dock alla 

tonvikt vid det motstånd som ofta glöms av: det dolda, icke-verbala. Maria beskrev det i 

citatet nedan: 
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Motstånd kan se ut på så otroligt många olika sätt. I många fall kan det vara 

något som inte syns utåt, utan att man istället försöker lugna situationen. Det 

är ett motstånd ändå och det är oftast både för att skydda sig själv, men också 

för att skydda sina barn. Och även om andra kanske inte ser det som ett 

motstånd, så kan de här kvinnorna ha olika strategier för att visa motstånd. Ja, 

ibland kan motstånd vara att inte göra så mycket.   

Även resterande respondenter belyser att motstånd kan se ut på många olika sätt. Det går 

i linje med Coates och Wade (2007) forskning kring motstånd som tar fasta på att öppet 

motstånd är den minst vanliga formen. Veronica lyfte det tanke- och känslomässiga 

motståndet, vilket innefattar det som distanserar kvinnan från den våldsutövande mannen. 

För att illustrera det beskrev hon hur en kvinna i ett stödsamtal berättade att: “min livlina 

var när jag kom på att han inte vet vad jag tänker”. Att kunna tänka att hon inte höll med 

honom eller att det han gör inte är okej, blev hennes motstånd och överlevnad. Susanne 

underströk även hur att inte göra något alls, kan vara det motstånd som fungerar bäst. Hon 

utvecklade med ett exempel om en kvinna som hon har haft stödsamtal med. Kvinnan 

kände stor skuld för att hon “utsatt sina barn” genom att inte “göra något åt saken”. När 

de fortsatte tala om våldet berättade kvinnan att hon brukade gråta och skrika när mannen 

slog henne. När kvinnan insåg att det väckte barnens uppmärksamhet slutade hon med det 

och beskrev att “hur ont det än gjorde så skrek jag inte, för då fanns det en chans att barnen 

inte skulle höra det”. Susanne förklarade att kvinnan inte var medveten om det då, men att 

det är ett tydligt exempel på motstånd, något som styrks av Franzén (2009) som menar att 

motstånd som inte är uttryckligt eller ens medvetet ibland kan ha större inverkan.  

Respondenterna berättar att många kvinnor inte ser sina handlingar som motstånd och att 

det därför är viktigt att synliggöra vad kvinnorna gjort. Fyra respondenter berättar att när 

de börjar tala om motstånd med en kvinna är det vanligt att kvinnan säger att hon inte gjort 

något motstånd. När kvinnan sedan berättar om olika våldshandlingar hon blivit utsatt för, 

identifierar den yrkesverksamma dock någon form av motstånd. Tidigt i stödkontakten 

kan det vara svårt för kvinnan att inse att det hon gjorde var motstånd. Respondenterna 

berättar att detta är något som de arbetar med kontinuerligt och att det, i de allra flesta fall, 

är något som så småningom fäster sig. Veronica förklarar hur våldsutsatta kvinnor utövar 

makt i den utsträckning de har möjlighet att göra:  
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Har jag en man som är våldsam och lätt-triggad, och jag vet att jag kan få en 

smäll för att jag säger att det är fel väder ute, ställer jag mig då och säger att 

”jag vill att du ska behandla mig bättre, jag accepterar inte att du säger så här 

till mig” kan det leda till fruktansvärda skador, om inte död. Så man måste 

också förstå det att de här personerna gör så mycket motstånd som de har makt 

att göra.  

Citatet ovan stöds av Helmersson (2017) som lyfter fram att kvinnan riskerar att bli utsatt 

för mer våld när hon “utmanar” mannen. Därför är det viktigt att yrkesverksamma 

bekräftar styrkan i det motstånd hennes handlingsutrymme tillåter henne att utöva 

(Helmersson, 2017). Veronica beskrev hur det öppna motståndet kan leda till ökat våld, 

vilket stöds av Franzéns (2009) tolkning av begreppet. Tolkningen tar fasta på hur det 

passiva eller dolda motståndet ibland kan verka bäst. Samtliga respondenter gav uttryck för 

att en del av deras arbete med att synliggöra kvinnornas motstånd är att ge henne förståelse 

för vad hon faktiskt har gjort för att undvika att bli utsatt för våld. I de enskilda samtalen 

med våldsutsatta kvinnor berättade tre av respondenterna hur det ansågs värdefullt att utgå 

från ett tema under varje samtal. Exempel på sådana teman kan vara de olika formerna av 

våld, vad motstånd är, kvinnans och den våldsutövande mannens olika strategier samt 

normaliseringsprocessen och vad den innebär. Maria lyfte vikten av att ge kunskap kring 

de olika våldsformerna i grundläggande samtal med kvinnan, vilka förstods i linje med 

Isdals (2012) uppdelning av de olika våldsformerna. Kunskap kring de olika våldsformerna 

menar samtliga respondenter ökar kvinnans förståelse för vad hon varit med om. Sett ur 

Franzéns (2009) makttriangel kan kunskap ses som en resurs, som verkar i samspelet 

mellan relationer. Arbetet med att öka den våldsutsatta kvinnans kunskap kring det våld 

hon varit utsatt för kan då ses som ett sätt att stärka hennes makt för att inte gå tillbaka till 

den våldsutövande mannen. Maria beskrev att ge en kvinna förståelse om hur våldet kan 

se ut är av vikt, då våldet ofta har normaliserats till den grad att kvinnorna själva inte kan 

se att det är våld.  

Återkommande i alla intervjuer var att de alla arbetar individanpassat med kvinnans 

individuella behov, både när det gäller att synliggöra motstånd och att ansvar. Att forma 

arbetet utifrån kvinnans individuella behov kan ses ur Lipskys (2010) definition av 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme, som innefattar frihet i beslutsfattandet. Kvinnans 

individuella behov kan exempelvis bero på vart i uppbrottsprocessen hon befinner sig, 

något som stöds av Holmberg och Enanders (2011) beskrivning av uppbrottsprocessens 
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olika emotionella stadier. Jasmine upplevde att dessa behov kan bero på om kvinnan 

fortfarande har hopp om förändring, om hon vill förstå varför våldsutövaren utsatte henne 

för detta eller om hon fortfarande känner kärlek för honom. Beskrivningen går i linje med 

de emotionella stadierna; kärlek och förnekelse samt medlidande och ömkan, beskrivna av 

Holmberg och Enander (2011).  

Inom de yrkesverksammas arbete med att göra kvinnan redo att lämna, anser två av 

respondenterna att det är relevant att tala om de olika betydelserna av rådgivning. Deras 

arbete handlar om att tillhandahålla information som förhoppningsvis ska bidra till att göra 

henne redo att lämna, men bör inte innebära påtryckningar på det beslutet (Helmersson, 

2017). Maria förklarar att kvinnan ofta upplevs få ett förtroende för de yrkesverksamma 

när hon inser att de har förståelse för att det inte är lätt att lämna. Istället för att utöva 

påtryckningar menar Susanne att det är mer effektivt att lyfta motståndet hon gjort och att 

det är mannen som bär ansvaret för våldet. Genom att göra det, ges hon en förståelse för 

varför hon borde lämna, istället för den press hon med stor sannolikhet upplever från sin 

omgivning. Påtryckningar att lämna leder ofta istället till att kvinnan tar mannen i försvar, 

vilket försvagar chansen för att hon kommer bli redo att lämna honom.  

Susannes beskrivning kan tolkas som att omgivningens påtryckningar skulle kunna vara 

förenat med en risk för att kvinnan själv upprätthåller maktobalansen, genom att inte utöva 

motstånd. Det stöds av Franzéns (2009) beskrivning av det relationella maktperspektivet, 

som belyser att makt ses som en produktiv roll som kan verka både positivt och negativt. 

Exempelvis kan makten bidra till upprätthållandet av något. I Susannes beskrivning kan 

makten ses bidragande till upprätthållandet av maktobalansen. Kopplat till Franzén (2009) 

makttriangel kan arbetet med att lyfta kvinnans motstånd ses som diskurser, i relation till 

att öka kvinnans förståelse. Arbetet innebär att bryta mot de rådande diskurserna, att 

kvinnan inte gjort motstånd och att ansvaret för våldet därmed ligger på henne själv. 

Genom att den yrkesverksamma påtalar hennes motstånd bryts diskurserna och kvinnan 

börjar ifrågasätta dem.  

6.1.2. Att belysa maktobalansen  

Tre av respondenterna betonade explicit vikten av att belysa maktobalansen i den 

våldsutsatta kvinnans relation. Syftet med detta är att öka hennes kunskap kring situationen 

och våldet hon varit utsatt för. Jasmine beskriver maktobalansen som finns i våldsamma 

förhållanden och förklarar att den alltid är ojämn. “En våldsutsatt kvinna utmanar den 
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ojämna maktbalansen genom att göra motstånd” (Jasmine). Jasmines beskrivning går i linje 

med Franzéns (2009) tolkning av relationell makt, som tar fasta på att makt finns i alla 

typer av relationer. Dock är makten föränderlig, vilket kan ses i vad Jasmine beskriver 

genom att kvinnan utmanar makten och på så vis förändrar den. I belysandet av 

förhållandets maktobalans beskrivs även våldscykeln. Isabelle beskrev våldscykeln som en 

förståelse för ansvarsförskjutningen från våldsutövaren till den våldsutsatta. Av vikt är 

särskilt att belysa våldscykelns sista fas, som är försoningsfasen. I denna fas förekommer 

någon form av försoning och ursäkt, vilket är ett sätt för utövaren att skjuta skulden ifrån 

sig. Det exemplifieras vidare av Jasmine genom att våldsutövaren tar till ursäkter för våldet 

som berusning, en jobbig barndom eller beskyller kvinnan för det som hände. När kvinnan 

tvingas godta ursäkten godtar hon också bortförklaringen och att våldsutövaren inte tar på 

sig ansvaret för våldet. Denna fas i våldscykeln styrks av Coates och Wade (2007) som 

menar att våldsutövaren förvränger situationen och att kvinnan anammar hans perspektiv 

på situationen. Våldsutövaren upprätthåller således sin makt genom att förvränga bilden 

av våldet. När kvinnan tvingas godta hans ursäkt och bortförklaring blir det svårt för 

kvinnan att se sig själv som ett offer vilket leder till att hon förlägger ansvaret för våldet 

hos sig själv.  

Veronica beskriver att det går att se en röd tråd i kvinnornas berättelser gällande att 

förövarna aldrig tar ansvar för vad de gjort. Hon menar att genom det ses varje 

våldshändelse som isolerad, med någon typ av förklaring till varför det hände eller varför 

det inte kommer att hända igen. Veronica beskriver vidare att det som inte syns är då att 

mönstret upprepas. Därför ser hon att ge kunskap om våldscykeln till de våldsutsatta 

kvinnorna är värdefullt, så att mönstret går att identifiera i framtiden. De tre respondenter 

som lyfte fram arbetet med att belysa maktobalansen ansåg att även ansvarsförläggande 

blir viktigt i det arbetet. Att ge kvinnan förståelse om vem som bär ansvaret för våldet 

innefattar enligt samtliga respondenter ett ständigt påminnande och upprepande om att 

våldsutövaren är ansvarig. Jasmine belyser att kvinnorna ofta kan ha svårt att ta till sig att 

ansvaret ligger hos våldsutövaren och att det ofta måste upprepas, då de fått berättat för 

sig att det är hennes fel. Isabelle beskrev liknande i citatet nedan.  

Sen spelar ingen roll hur många gånger jag säger det, men det är hans ansvar. 

Det är där viktigt att någon säger det till kvinnan, för oftast har det kanske inte 

funnits så jättemånga som har satt ner foten och sagt att det är hans ansvar.  
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Att kvinnorna upplevs ha svårigheter med att ta till sig att ansvaret för våldet endast ligger 

på våldsutövaren går i linje med Towns och Adams (2015), som menar att en våldsutsatt 

kvinna kan ha svårt att se att hon varit utsatt för våld och genom det riktas ansvaret inte 

mot våldsutövaren, utan mot kvinnan själv.  

6.1.3 Att minska känslor av skuld och skam  

Återkommande under samtliga intervjuer är att de våldsutsatta kvinnorna ofta upplevs bära 

på mycket skuld och skam över det som hänt henne. Dessa känslor kan uppstå både på 

grund av saker hon har gjort (exempelvis slagit tillbaka) eller saker hon inte har gjort 

(exempelvis inte lämnat tidigare). I de yrkesverksammas enskilda samtal med kvinnorna 

framställs det vara av vikt att lyssna och låta henne känna dessa känslor. Det 

respondenterna beskriver stöds av Wemrell et al (2019), som menar på att genom att lyfta 

otydligheter kring ansvar får kvinnan hjälp att förstå varför hon har agerat som hon gjort. 

Att arbeta stödjande för att minska känslorna genom att tala om motstånd och ansvar i 

förhållandet till det våld hon varit utsatt för är enligt samtliga respondenter av vikt i arbetet 

med de våldsutsatta kvinnorna. Jasmine exemplifierar genom följande:  

Vi pratar mycket om ansvar utifrån att lägga ansvaret där det hör hemma. 

Ansvarig för våldet är den som utövar våldet, punkt. Och då kan man få 

ungefär 100 stycken ”men jag, men jag gjorde, men jag sa” men det spelar ingen 

som helst roll. För den som utövar våld är alltid ansvarig.  

Samtliga respondenterna nämnde att tala om avsikt och hur det kan vara fördelaktigt i 

arbetet med ansvarsförläggande. Genom Franzéns (2009) beskrivning av makt kan avsikter 

ses som mål med makten. Att i arbetet med våldsutsatta kvinnor tala om avsikt går i linje 

med Towns och Adams (2015) forskning, som framhåller hur det är betydelsefullt att vidga 

den våldsutsatta kvinnans förståelse för ansvar. Susanne nämnde att i de situationer där 

kvinnan bär på skuld över att hon exempelvis slog tillbaka, talas det om avsikt för att 

minska dessa skuldkänslor. Veronica lyfte vidare att tala om avsikt kan ge kvinnan 

förståelse om varför hon agerade som hon gjorde, och påminna kvinnan om att hon inte 

bör känna skuld över något hon inte hade makten att påverka. Veronica exemplifierar 

genom att berätta om hur hon i samtal belyser att våldsutövarens avsikt med att slå var att 

kontrollera och få makt över kvinnan. Hon sätter det i jämförelse genom att belysa att 

kvinnas avsikt med att slå tillbaka var att skydda sig själv och sin integritet. Veronicas 
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beskrivande stärks av Franzéns (2009) beskrivning av makt, som framhåller att avsikter ses 

som mål med makten.  

6.2. Att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka  

Något som genomsyrade intervjuerna var att en stor del av de yrkesverksammas arbete 

handlade om att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka till våldsutövaren. Inom temat blev 

det möjligt att identifiera tre underteman, vilka presenteras i avsnittet; Att kartlägga 

våldshandlingar, Att tillhandahålla strategier samt Att blicka framåt.  

6.2.1 Att kartlägga våldshandlingar  

En del i att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka till den våldsamma relationen, efter att ha 

lämnat den, handlade om att kartlägga våldshandlingar. Det här var något som nämndes 

av samtliga respondenter som en del i deras arbete med att synliggöra de våldsutsatta 

kvinnornas motstånd och förlägga ansvaret på våldsutövarna. I arbetet med att kartlägga 

våldshandlingarna nämner respondenterna två olika metoder. Isabelle förklarade att en 

metod är att utforma en tidslinje tillsammans med kvinnan. Tidslinjen möjliggör för dem 

att gå igenom hela relationen och välja ut utmärkande våldshändelser som ägt rum. Isabelle 

beskrev följande:   

Generellt sen går man ner djupare i vissa specifika våldshändelser som man 

kanske kommer ihåg mest. Ja, men vad var det som hände då? Var befann ni 

er, vad gjorde du, vad gjorde han? Vad hände då? Dels får man ett sammanhang 

till kontexten. “Här var det bara vi två i ett rum. Det var ingen som kunde höra 

om jag skrek. Det fanns ingen möjlighet för mig att fly någonstans”. Så då 

kommer det här motståndet, de strategier som man har haft fram.  

Citatet ovan vittnar om hur våldshändelser kan pratas om i detalj för att skapa sammanhang 

och kontext för kvinnan. Kontexten naturligt leder in på motståndet kvinnan gjorde i den 

specifika situationen. Att tala om och kartlägga kontexten går i linje med Franzéns (2009) 

makttriangel, som ser kontext som en av byggstenarna för makt. Franzén (2009) menar att 

en kontext som i princip alltid existerar i samhället är att män som regel överordnade 

kvinnor. Att mannen är överordnad kvinnan kan resultera i att en våldsutsatt kvinna 

internaliserar våldsutövarens tankar och syn på henne (Wemrell et al, 2019). En del i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor innefattar att utmana dessa tankar. “De har internaliserat hans 

bild och då är det ju viktigt att man verkligen jobbar på att försöka hjälpa till att släppa på 
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det. Att belysa motstånd i de lägena kan ju göra jättemycket” (Veronica). Då behöver dessa 

tankebanor särskilt utmanas och sättas i perspektiv, vilket Jasmine beskriver.  

Om du nu har gjort fel, eller om du nu är så dålig, så har han ett val att lämna 

dig. Oavsett var du har gjort, vad du har sagt, vad som hände, så ursäktar det 

inte våld, utan då kan han lämna relationen. Det finns absolut ingen 

omständighet som rättfärdigar att ta till våld. 

Samtliga respondenter vittar om att genom att ge perspektiv på det kvinnorna berättar så 

blir ansvarsförläggningen tydligt. I linje med Askheim (2007) som betonar vikten av att 

göra individen medveten om sambandet mellan den egna livssituationen och de rådande 

maktstrukturerna, belyser respondenterna att de genom stöd och kunskap kan utmana 

kvinnans internaliserade tankar och kartlägga våldshandlingarna. Det för att göra henne 

redo att inte gå tillbaka till våldsutövaren. 

6.2.2. Att tillhandahålla strategier  

Tre av respondenterna berättar om språkets betydelse och vikten av att kalla våldet för vad 

det är. Det går i linje med Coates och Wade (2007) forskning, som nämner att då våldsamt 

beteende formuleras som ömsesidigt läggs skulden på offret. Respondenterna belyser att 

genom att använda rätt språk blir ansvaret för våldet tydligt. Att använda rätt språk kan ses 

som en strategi för att göra kvinnan redo att inte gå tillbaka till våldsutövaren. Isabelle 

beskriver att kvinnorna ofta nämner att de bråkade med våldsutövaren. Då anser hon det 

betydelsefullt att fråga vad kvinnorna menar med bråk. Om kvinnorna då utvecklar och 

kommer fram till att det endast var mannen som bråkade med henne lyfter Isabelle psykiskt 

våld. ”Men det du berättar låter lite mera som psykiskt våld än att ni bråkar, för när man 

bråkar är det två parter - då liksom flyttas ansvaret till honom i stället” (Isabelle). Språkets 

betydelse och att benämna våldet för vad det är kan av resultatet ses som en strategi för att 

göra kvinnan redo att inte gå tillbaka till våldsutövaren. Även Susanne exemplifierar 

språkets betydelse genom citatet nedan.    

Om man benämner våldet som en konflikt så antyder det att det var en konflikt 

mellan två jämbördiga parter. Om man i stället benämner det för vad det 

verkligen är, till exempel att mannen slog kvinnan, då blir det mycket mer 

tydligt att det inte är två jämbördiga parter. Det finns en maktobalans som 

begreppet konflikt inte uppmärksammar så språket har ju en jätteviktig roll när 

man pratar om våld. 
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Några av respondenterna nämner vikten av att sätta kvinnans skuld-och skamkänslor i 

perspektiv och genom det utmana henne i synen på sitt motstånd och våldet hon varit 

utsatt för.  Förläggandet av ansvar blir enligt respondenterna betydelsefullt i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor och är av stor vikt för att avlasta henne från dessa skuld-och 

skamkänslor. Respondenterna lyfter alla fram vikten av att ge kvinnan strategier för att 

hantera känslor av skuld och skam. Det görs genom att förlägga ansvaret för våldet på 

våldsutövaren. Susanne ser det som viktigt att lyfta fram att kvinnan fortfarande är offer 

för mannens våld, även om hon gjorde något som utlöste våldet. ”I alla relationer uppstår 

konflikter eller bråk och det är någon som har gjort något fel. Men i en hälsosam relation 

så ska ju det ändå inte leda till våld” (Susanne). Gemensamt för alla respondenter är 

upplevelser kring att kvinnans skuld-och skamkänslor ökar när hon har barn som på något 

sätt påverkats av våldet. Susanne exemplifierar det genom att kvinnan kanske inte skrek 

när hon blev slagen för att barnen inte skulle höra. Det räknas som motstånd och det är av 

vikt att det synliggörs för att ge kvinnan strategier för att hantera känslor av skuld och 

skam. Denna del av resultatet kan ses som att förse kvinnan med resurser, vilket framhålls 

av Franzén (2009) i makttriangeln.  

6.2.3. Att blicka framåt  

Att arbeta motiverande anser samtliga respondenter vara viktigt för att göra de våldsutsatta 

kvinnorna redo att inte gå tillbaka till våldsutövaren. Isabelle lyfter fram det motiverande 

arbetet i att tala kring hur kvinnan ser på kärlek och hur hon önskar att en relation ska vara. 

Många av kvinnorna kan vara ambivalenta i sina känslor och pendla mellan att vilja få hjälp 

och att fortsätta sin relation med/eller gå tillbaka till våldsutövaren. Veronica berättar om 

metoden ambivalenskors och hur hon arbetar med den, för att få chans att värderingsfritt 

gå in i kvinnans tankar kring för-och nackdelar med det hon är ambivalent inför. Hon tar 

upp ett exempel med kvinnors ambivalens gällande att antingen få fortsatt hjälp på skyddat 

boende eller gå tillbaka till våldsutövaren. Metoden innefattar att göra ett kors på ett 

papper, vilket bildar fyra rutor. I de vänstra kolumnerna skriver de ned situationen som 

den är nu, att kvinnan stannar på det skyddande boendet. I de högra kolumnerna skriver 

de förändringen, att hon går tillbaka till den våldsutövande mannen. I de två översta 

rutorna skrivs vad som är positivt med nuläget respektive förändringen och i de två 

nedersta skrivs vad som är negativt. Sedan diskuterar de respektive ruta, vilket ger en chans 

att verkligen utforska kvinnans tankar och känslor med förhoppningar att hjälpa kvinnan 

att blicka framåt. Veronica beskriver följande:  
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Vi jobbar alltid motiverande, att man ska hålla sig borta från våldsutövaren. 

Men det man också vet är att ju mer någon håller fast, desto mer blir ju 

dragningen tillbaka liksom. Så ambivalenskorset är fantastiskt bra tycker jag, 

speciellt att knyta ihop med när man snackar om skuld och skam och motstånd.  

Veronica lyfter vidare vikten av att låta kvinnan tala gott om våldsutövaren, eftersom hon 

annars kanske aldrig får möjlighet att göra det. Detta är av stor vikt då det i många fall 

fortfarande finns starka känslor kvar för våldsutövaren och att ge henne detta utrymme 

upplevs stödjande. Veronica belyser att det kan vara en svår och tidskrävande process att 

få kvinnan att inse att våldet är hans ansvar och inte hennes. Det krävs ofta mycket arbete 

med att ställa om och kunna se en framtid utan våld. Arbetet innefattar enligt Veronica att 

hjälpa kvinnan sätta ord på känslor kring det som känns svårt och jobbigt. Att belysa att 

det inte är konstigt om det känns svårt för henne att inse att det är hans fel, när hon länge 

trott att det varit hennes. Att låta kvinnorna sätta ord på vad de varit med om upplevs av 

samtliga respondenter vara viktig del i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Liknande nämner 

Maria i citatet nedan.  

Vi vill att kvinnan känner att vi har förståelse för att det inte är så enkelt och 

att vi inte kräver att hon ska lämna imorgon. De här kvinnorna har sökt hjälp 

hos oss och då vill vi finnas med i hela processen, vilket vi hoppas ska leda till 

att hon ska lämna mannen. Men det är hennes beslut och att då känna att vi 

kan förstå att hon faktiskt är tvungen att inte göra något motstånd, men att det 

är också motstånd. Det är ofta en väldig lättnad för henne. 

Vikten av att “sitta lugnt i båten” i samtal med kvinnorna lyfts också fram i intervjun med 

Maria. Hon vidareutvecklar genom att förklara hur de yrkesverksamma inte hjälper någon 

kvinna om de skulle gå upp i samma varv som hon är i känslomässigt just då. Maria betonar 

att samtalen med kvinnorna kan vara otroligt känslomässigt påfrestande och att behålla 

lugnet är av vikt i arbetet. Att ta sig tid att lyssna framhålls som extra betydelsefullt av 

respondenterna, då de hjälpsökande kvinnorna kanske aldrig haft möjlighet att få berätta 

om våldet innan. Ibland vill de bara att någon lyssnar och ibland går det inte att göra så 

mycket mer än att just lyssna. Maria nämner “ibland räknas också ingenting” när hon talar 

om vikten av att stödja kvinnorna genom att lyssna. Hon menar att hon och hennes 

kollegor ibland kan känna en hopplöshet kring att det känns som att de inte gör någonting. 

Men att då påminna sig själva om att de kanske är de enda som haft tid att lyssna.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet, med stöd av teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Resultatdiskussionen är indelad i två avsnitt; synliggöra motstånd och förlägga ansvar, 

samt samspelet mellan synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar. Vidare följer resultatets 

betydelse för socialt arbete, förslag till vidare forskning samt redogörelse av studiens 

slutsatser.  

7.1. Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att öka kunskapen om kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor, 

vilket specificerades genom två forskningsfrågor. Den första frågeställningen löd “hur 

arbetar yrkesverksamma för att synliggöra motstånd och ansvaret för våldet i sitt arbete med våldsutsatta 

kvinnor?” Den andra frågeställningen var “hur samspelar synliggörande av motstånd med förläggande 

av ansvar?” 

7.1.1. Synliggöra motstånd och förlägga ansvar 

Arbetet med att göra en kvinna redo att lämna en relation där hon utsätts för våld innefattar 

att öka hennes förståelse. Särskilt förståelse kring motståndet hon utövat gentemot 

mannen. Resultatet vittnar om att samtliga respondenter understryker att motstånd 

innefattar många olika sorters handlingar. Motstånd kan ses som det öppna, verbala och 

fysiska motståndet, men även det dolda, icke-verbala. Respondenternas beskrivande av 

motstånd stöds av Coates och Wade (2007), som menar att våldsutsatta personer utformar 

ett mer subtilt motstånd. Av resultatet framkommer att det subtila motståndet kan ta sig 

uttryck känslo-och tankemässigt. Respondenterna talar därav om motstånd som olika 

strategier eller taktiker, vilket kvinnorna använder sig av för att undvika eller minimera 

våldet. Av resultatet framkommer även att de yrkesverksamma synliggör kvinnornas 

motstånd genom att bland annat belysa dessa strategier och taktiker. 

För en våldsutsatt kvinna kan både fysiskt och verbalt motstånd, samt försök att lämna 

våldsutövaren, innebära livsfara. Därför innehar de yrkesverksammas en viktig roll i dessa 

kvinnors liv. Det då de besitter kunskap om de svårigheter och faror att sätta sig upp mot 

mannen medför. Samtliga respondenter betonar att det inte finns något som legitimerar att 

kvinnan ska bli utsatt för våld. Dock är fysiskt eller verbalt motstånd inget som de 

yrkesverksamma uppmuntrar till, då det är något som kan riskera kvinnans säkerhet. På så 

sätt resonerar respondenterna i linje med Helmerssons (2017) studie där det framgår att 

yrkesverksamma vid kvinnojourer behöver finna en balans mellan att skydda kvinnan och 
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att stärka henne. I arbetet med att göra en våldsutsatt kvinna redo att lämna kan därför inte 

själva uppbrottet vara det allra viktigaste. Snarare belyser respondenterna att hennes 

säkerhet bör sättas i första rummet. Franzéns (2009) tolkning av begreppet motstånd och 

att där det finns makt så finns det motstånd, går av resultatet knyta an till den maktobalans 

som respondenterna nämner. I resultatet framkommer att maktbalansen i dessa 

förhållanden alltid är ojämn, vilket de våldsutsatta kvinnorna utmanar genom motstånd. 

Att kvinnorna gör motstånd mot våldsutövaren går att ses ur det relationella 

maktperspektivet (Franzén, 2009) som innebär att maktbalansen i en relation ses som 

föränderlig. På samma sätt menar respondenterna att kvinnan inte är fast i en passiv 

offerroll, utan att de har förmågan att förändra sin situation. Därför ser respondenterna 

det betydelsefullt att synliggöra kvinnornas motstånd genom att belysa den maktobalans 

som finns i relationen.  

Resultatet vittnar om att Unizons kvinnojourer använder sig av olika metoder för att 

förlägga ansvaret. Tre av respondenterna lyfte fram språkets betydelse, vilket Towns och 

Adams (2015) betonar i sin forskning. Genom att inte nämna våldet för vad det är, 

förminskas kvinnans motstånd och ansvaret för våldet osynliggörs. Det belyser även 

Coates och Wade (2007), som menar att ansvaret delvis läggs på offret när våldsamt 

beteende beskrivs som något ömsesidigt. Liknande beskriver Wemrell et al (2019), genom 

att betona hur maktens roll osynliggörs när kön exkluderas från framställningen av våldet, 

vilket bidrar till att förlägga ansvaret hos kvinnan. I resultatet framkommer att 

kvinnojourerna använder metoden Response-based practise som utgångspunkt gällande 

språkets betydelse. I resultatet framkommer även att arbetet med förläggning av ansvar 

delvis handlar om att lindra skuld-och skamkänslor. Det går i linje med Towns och Adams 

(2016) forskning. De menar att en våldsutsatt kvinna kan ha svårt att se att hon varit utsatt 

för våld och att på egen hand förlägga ansvaret för våldet hos mannen.  

Av resultatet framkommer att de våldsutsatta kvinnorna internaliserar våldsutövarens 

perspektiv. Det styrks i tidigare forskning av Askheim (2007), som belyser att individer 

som lever i förtryck så småningom blir sina egna förtryckare, då de anammar förtryckarens 

verklighetsuppfattning. I arbetet med att synliggöra motstånd och förlägga ansvar blir det 

därför av vikt att utmana kvinnornas internaliserade tankebanor, genom att exempelvis tala 

om våldscykeln. Respondenternas beskrivning av våldscykeln stöds av Wemrell et al 

(2019), som betonar hur kvinnans framställning av våldet alltmer likt mannens. 

Framställningen förringar våldet och fungerar kvarhållande. I resultatet framkommer att 
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respondenterna belyser våldscykeln med syfte att göra kvinnorna redo för att inte gå 

tillbaka till våldsutövaren. Denna del av resultatet stöds av Askheims (2007) teori, vilken 

framhåller hur det endast är när de förtryckta kommer till insikt med att de för förtrycka, 

som de kan frigöra sig. I arbetet med att synliggöra kvinnans motstånd samt förlägga 

ansvaret för våldet, ses det av vikt att tillhandahålla kvinnan strategier. Strategierna kan 

vidare ses som resurser för att öka kvinnans empowerment, vilket är en del i Franzéns 

(2009) makttriangel. Genom att tillhandahålla strategier ökar kvinnans makt, vilket knyts 

an till Franzéns (2009) makttriangel. Med utgångspunkt i makttriangeln kan en diskurs vara 

kring vem som bär ansvaret för våldet. Vidare kan resurser i makttriangeln innefatta de 

strategier som kvinnojourerna tillhandahåller kvinnan. I förhållande till arbetet med våld i 

nära relation kan makttriangelns tredje hörn, kontext, vara att förklara för kvinnan varför 

hon bör lämna en våldsam relation.  

Respondenterna ses i denna studie som gräsrotsbyråkrater, då det är de som möter 

kvinnorna. Som tidigare nämnt framkommer det i resultatet att respondenterna använder 

sig av olika metoder i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna. Denna variation av metoder 

kan stödjas av Lipskys (2010) tolkning av handlingsutrymme. Handlingsutrymmet ger 

gräsrotsbyråkraten stor frihet inom ramarna för exempelvis organisationens regler och 

normer.  I tidigare forskning framkommer att kvinnojourers handlingsutrymme skiljer sig 

åt mellan kommunerna (Helmersson, 2017). Respondenterna vittnar om att arbetet på 

kvinnojouren är individanpassat, en möjlighet som inte är lika stark i kommunen enligt 

Helmersson (2017). På så sätt kan kvinnojourerna ha ett annat fokus.  

7.1.2. Samspelet mellan synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar 

Studiens andra forskningsfråga, “hur samspelar synliggörandet av motstånd med förläggande av 

ansvar?” besvaras genom författarnas tolkning av resultatet. I intervjuerna framkommer att 

dessa två är tätt sammankopplade och går hand i hand. Då många kvinnor inte är medvetna 

om att de har gjort motstånd hamnar därmed ansvaret för våldet på dem själva. Genom 

att synliggöra kvinnans motstånd läggs ansvaret naturligt där det hör hemma, på 

våldsutövaren. Gemensamt för alla respondenter är att både arbetet med att synliggöra 

kvinnans motstånd samt förlägga ansvaret ser likadant ut oberoende av vilken typ av våld 

hon utsatts för. Dock kan vissa våldshändelser göra att motstånd och ansvar blir tydligare 

för kvinnan själv, men tillvägagångssätten för att arbeta ändras inte. Att det varierar kan 

bero på vart i uppbrottsprocessen kvinnan befinner sig. Det stöds av Holmberg och 

Enander (2011) som menar att uppbrottsprocessens faser består av vändpunkten som 
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resulterar i att kvinnan lämnar relationen, att bryta de känslomässiga banden till 

våldsutövaren samt den slutgiltiga processen som innebär att kvinnan förstår vad hon varit 

utsatt för och kan identifiera sig som våldsutsatt. I resultatet framkom inte 

uppbrottsprocessen som en betydande del i hur arbetet med synliggörande av motstånd 

ser ut. Det framkom genom intervjuerna dock vara något som påverkar kvinnans förmåga 

att förstå att det hon gjorde faktiskt var motstånd. 

Genom tolkning av resultatet framkommer att synliggörandet av motstånd och 

förläggande av ansvar samspelar i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna. De två är ständigt 

närvarande i relation till varandra och måste båda talas om i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Yrkesverksamma vid kvinnojourer arbetar utifrån vad Svensson et al. (2008) kallar 

behandlingsidealet, då de arbetar målrationellt med att åstadkomma en förändring i de 

våldsutsatta kvinnornas liv. Det innebär att deras handlingsutrymme är tämligen brett när 

det gäller att skapa förtroende och en relation med kvinnorna. Samtidigt blir 

handlingsutrymmet inskränkt då behandlingen som utförs inte kan påverka 

omständigheterna runtom kvinnan. Eftersom ansvaret för våldet inte ligger hos kvinnan 

kan inte våldet upphöra genom att behandla henne. På så sätt bekräftar resultatet i denna 

studie Helmerssons (2017) betoning av vikten att skilja mellan stödarbete och behandling. 

De yrkesverksamma kan dock hjälpa kvinnan att åstadkomma förändring på andra sätt, 

genom empowerment i syfte att balansera maktrelationen. Här blir Franzéns (2009) 

makttriangel aktuell då de arbetar med alla tre hörn. Diskurser blir av vikt eftersom de 

skapar anvisningar för hur något ska betraktas och förstås.  

Tre av respondenterna belyser språkets betydelse för synen på våldet och det är tydligt att 

samtliga respondenter anser att våldet behöver benämnas som just våld. De menar, i linje 

med Towns och Adams (2015) studie, att om våldet benämns som bråk eller konflikt 

förminskas kvinnans roll som våldsutsatt vilket skapar otydlighet kring ansvarsfrågan och 

leder till att våldet osynliggörs. Resultatet visar att genom att benämna våldet för vad det 

är, blir det möjligt att synliggöra det motstånd som kvinnan gjort. På så sätt tydliggörs även 

mannens ansvar för våldet. I arbetet med att synliggöra motstånd och förlägga ansvar blir 

kontexter relevanta. Detta för det endast är genom att betrakta både våldshandlingarna och 

relationen i den kontext de befinner sig i, som det blir möjligt att stärka kvinnan. Kvinnan 

har förmodligen upplevt press från sin omgivning att lämna mannen. Utan kontext kring 

varför hon bör lämna, kan det vara svårt för henne att tillägna sig det. För de 

yrkesverksamma innebär det att ge kvinnan kunskap om det motstånd hon utövat och om 
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mannens ansvar för våldet. Denna insikt bidrar till att minska kvinnan skuld och skam 

genom att det skapar perspektiv på situationen som gör kontexterna tydliga. Att 

tillhandahålla denna kunskap hjälper kvinnan förstå orimligheten av den situation hon 

befinner sig i. Det får dock inte innebära påtryckningar från de yrkesverksammas sida, utan 

här blir det kanske allra viktigaste hörnet i Franzéns (2009) makttriangel (Figur 1) aktuellt; 

resurser. Målet med deras arbete är att förse kvinnan med de resurser hon behöver för att 

kunna lämna mannen. Av resultatet framkommer att synliggörande av motstånd samspelar 

med förläggande av ansvar, då en insikt i det motstånd som kvinnan utövat även ger insikt 

i mannens ansvar för våldet. Det ses enligt respondenterna som en betydelsefull resurs för 

kvinnan, vad gäller att lämna mannen och inte gå tillbaka.  

7.1.3. Relevans för socialt arbete  

Utifrån resultatet framkommer att synliggörandet av motstånd samt förläggande av ansvar 

är av stor vikt i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Författarna menar att studien har relevans 

för socialt arbete då våldet mot kvinnor osynliggörs och förminskas om inte deras 

motstånd synliggörs. De yrkesverksamma som deltog i studien uttryckte tacksamhet kring 

att ämnet belyses, då det är av stor vikt att sprida kunskap kring arbetet med motstånd och 

ansvar i förhållande till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourernas arbete med synliggörande 

av motstånd samt förläggande av ansvar kan av författarnas tolkning av tidigare forskning 

ses som en kunskapslucka, i forskning kring det sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

Yrkesverksamma vid kvinnojourer ses som socialarbetare och resultatet blir därför av 

relevans för socialt arbete. Författarna ser förhoppningar kring att studien kan bidra med 

kunskap kring det sociala arbetet som Unizons kvinnojourer utför. Författarna ser även att 

studien kan bidra med kunskap kring vikten av att synliggöra de våldsutsatta kvinnornas 

motstånd, i syfte att förlägga ansvaret för våldet hos våldsutövaren.  

7.1.4. Framtida forskning 

Utifrån resultatet kan författarna identifiera fler relevanta områden för framtida forskning. 

Då vetenskapligt underlag om kvinnojourers arbete riktat mot synliggörande av motstånd 

samt förläggande av ansvar saknas, vore det intressant att undersöka mer kring ämnet för 

att utöka befintligt kunskapsunderlag. Av den tidigare forskning som presenteras i studien 

och utifrån resultatet framkommer även att kvinnojourernas handlingsutrymme gällande 

arbete med våldsutsatta kvinnor skiljer sig från kommunens. Författarna ser därför att det 

hade varit intressant med framtida forskning som undersöker kommunernas arbete med 

synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar i en jämförande studie. Samhällets 
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maktstrukturer är föränderliga och i takt med att samhället förändras, förändras även hur 

våld i nära relation tar sig uttryck (Franzén, 2009). Författarna anser därför att studier kring 

arbetet med våld i nära relation kontinuerligt bör studeras. 

7.1.5. Slutsatser  

Denna studie har redogjort för hur fem yrkesverksamma vid Unizons kvinnojourer arbetar 

med synliggörande av motstånd och förläggande av ansvar, i det enskilda mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Sammantaget går det att konstatera att de yrkesverksamma har ett 

stort handlingsutrymme att anpassa arbetet efter den våldsutsatta kvinnans individuella 

behov. De yrkesverksamma belyser flertalet tillvägagångssätt i arbetet med synliggörande 

av motstånd samt förläggande av ansvar. Slutsatsen dras är att det är av stor vikt att 

benämna våldet för vad det är; våld och inte kamouflera det genom begrepp som ”konflikt” 

eller “bråk”. Genom att göra detta blir det möjligt att synliggöra den våldsutsatta kvinnans 

motstånd, vilket i sin tur naturligt förlägger ansvaret för våldet hos våldsutövaren.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Förfrågan till verksamhetsansvarig 
 

Hej!  

Vi heter Vanna och Johanna och läser termin 6 på socionomprogrammet vid Jönköping 

University. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats i socialt arbete. Vi vill genom detta mail 

ge kort information om vårt projekt med en förfrågan om att få genomföra kvalitativa 

intervjuer med anställda inom er verksamhet. Syftet med vår uppsats är att undersöka 

synliggörandet av våldsutsatta kvinnors motstånd, i syfte att placera ansvaret för våldet hos 

våldsutövaren.  

Vi är intresserade av att intervjua personer inom er verksamhet som:  

➢ Är ordinarie personal  

➢ Har arbetat på en kvinnojour i minst 1 år   

➢ Arbetar som kurator, boendestödjare eller liknande tjänst  

Nedan bifogas ett informationsbrev till potentiella respondenter i vår studie. Vår 

förhoppning är att denna förfrågan kan föras vidare alternativt att vi får kontaktuppgifter 

till anställda som kan tänkas vara intresserade.  

Finns det frågor kring studien, hör gärna av er till någon av oss: 

Vanna Knutsson                                                                     Johanna Magnusson  

070-XXX XX XX                                                                   073-XXX XX XX  

knva19gy@student.ju.se                                                         majo19ou@student.ju.se  

Handledare:  

Caroline Ärleskog  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Vanna Knutsson & Johanna Magnusson

mailto:knva19gy@student.ju.se
mailto:majo19ou@student.ju.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Vanna och Johanna och läser termin 6 på socionomprogrammet vid Jönköping 

University. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats i socialt arbete. Studien syftar till att 

undersöka synliggörandet av våldsutsatta kvinnors motstånd i syfte att placera ansvaret för 

våldet hos våldsutövaren. Vi kontaktar dig med en förfrågan om att delta i studien. För att 

delta i studien krävs det att du:  

➢ Är ordinarie personal  

➢ Har arbetat på en kvinnojour i minst 1 år   

➢ Arbetar som kurator, boendestödjare eller liknande tjänst  

Deltagande i studien innebär att delta i en intervju via den digitala kommunikationskanalen 

Microsoft Teams. Tidsåtgången för intervjun beräknas bli 30–60 minuter och inga 

förberedelser krävs. Intervjuerna är planerade att genomföras runt vecka 18 och 19 (2/5–

13/5). Vid önskemål/behov kan intervjuer genomföras även utanför denna tidsperiod.  

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst kan avbryta din medverkan 

utan att behöva motivera varför. Om du samtycker till att delta skulle vi gärna vilja spela 

in intervjun, för att kunna återge dina svar så korrekt som möjligt. Det insamlade materialet 

kommer förvaras otillgängligt för obehöriga. Ljudfiler kommer att raderas efter att 

intervjuerna skrivits ut och transkriberingarna kommer att raderas efter att uppsatsen blivit 

godkänd. Det insamlade materialet kommer endast användas för studiens syfte och 

kommer presenteras på ett sådant sätt att uttalanden eller uppgifter inte kan kopplas till 

enskild person eller organisation. Den färdiga uppsatsen kommer att arkiveras som en 

offentlig handling och kommer finnas tillgänglig på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).   

Om du önskar delta i eller har frågor kring studien, kan du kontakta någon av oss via 

kontaktuppgifterna nedan, senast den 6/5. 

Med vänliga hälsningar, Vanna Knutsson & Johanna Magnusson  

Vanna Knutsson                                                                    Johanna Magnusson  

070-XXX XX XX                                                                  073-XXX XX XX                  

knva19gy@student.ju.se                                                        majo19ou@student.ju.se  

                                                                                      

Handledare:  

Caroline Ärleskog

mailto:knva19gy@student.ju.se
mailto:majo19ou@student.ju.se
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Bilaga 3 - Intervjumall  

Inledning:  

• Fråga om samtycke till att spela in både innan och efter vi börjar spela in 

• Gå igenom samtyckesblankett muntligt 

• Tacka för att de ställer upp. 

• Informera om syftet med intervjun - de forskningsetiska principerna  

Bakgrundsfrågor: 

• Vad är din yrkestitel?  

• Hur länge har du arbetat på kvinnojouren? 

• Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor? Om ja, vad har 

du för tidigare erfarenheter? 

• Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

Synliggörandet av motstånd 

• Hur skulle du beskriva begreppet “motstånd” i förhållande till våld i nära relation?  

• Anser du att det är betydelsefullt att synliggöra våldsutsatta kvinnors motstånd? I 

sådana fall, varför? 

• Hur arbetar du med att synliggöra våldsutsatta kvinnors motstånd? 

• Hur implementerar du detta i enskilda samtal med våldsutsatta kvinnor? 

• Finns det variationer i hur du arbetar med att synliggöra motstånd beroende på 

vilken typ av våld det rör sig om? I sådana fall, vill du berätta mer om detta? 

• Finns det utmaningar med synliggörandet av motstånd i samtalen med våldsutsatta 

kvinnor? I sådana fall, hur kommer dessa till uttryck? 

• Hur arbetar du för att överbrygga dessa utmaningar? 

Placering av ansvar 

• Hur ser du på ansvar i förhållande till våld i nära relation? 

• Anser du att det är betydelsefullt att lyfta frågan om ansvar i mötet med våldsutsatta 

kvinnor? I sådana fall, varför? 

• Hur arbetar du med att förlägga ansvaret för våldet hos våldsutövaren? 

• Hur implementerar du detta i enskilda samtal med våldsutsatta kvinnor? 



 

48 
 

• Finns det variationer i hur du arbetar med att förlägga ansvaret beroende på 

omständigheterna kring våldet? I sådana fall, vill du berätta mer om detta? 

• Finns det utmaningar med att förlägga ansvaret hos våldsutövaren i samtalen med 

våldsutsatta kvinnor? I sådana fall, hur kommer dessa till uttryck? 

• Hur arbetar du för att överbrygga dessa utmaningar? 

Avslutande frågor 

• Kort sammanfattning - upplever du att detta stämmer?  

• Är det något som du vill tillägga?  

• Kan vi kontakta dig via mail om vi skulle behöva förtydliga något? 

• Har du några frågor? 

 

 

 

 

 


