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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur personal på ideella respektive kommunala skyddade 

boenden för våldsutsatta kvinnor upplever verksamhetens möjligheter och begränsningar 

samt hur de upplever samverkan. Studien har en kvalitativ metod där det har genomförts åtta 

semistrukturerade intervjuer med fyra personal från två ideella boenden och fyra personal från 

två kommunala boenden. En kartläggning från Socialstyrelsen (2013) visar att det år 2013 var 

71 % av Sveriges skyddade boenden som bedrevs i ideell regi och 21 % som bedrevs i kommunal 

regi. Det framgick även att dessa boenden hade olika förutsättningar för att hjälpa kvinnorna 

vilket även framkom i tidigare forskning. I studiens resultat framkom det att personal från de 

ideella skyddade boendena i högre utsträckning upplevde att de hade en frihet att utforma sitt 

arbete och att ge kvinnorna ett socialt sammanhang men att de kunde vara begränsade av 

kortsiktiga avtal med kommunen. Personal från de kommunala boendena upplevde i högre 

utsträckning en trygghet i arbetet, dock kunde de uppleva begränsningar i att beslutsprocesser 

var ineffektiva samt att de inte kunde utforma det egna arbetet i samma utsträckning. Personal 

från de kommunala boendena upplevde sig ha bättre förutsättningar för samverkan än 

personal från de ideella boendena, samtliga intervjupersoner upplevde dock vissa 

begränsningar i samverkan. 

Nyckelord: Skyddat boende, Ideell, Kommunal, Feminism, Gräsrotbyråkrati, Samverkan 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine how the staff of non-profit and municipal sheltered 

housings experience the opportunities and limitations of the organisations as well as how they 

experience cooperation. The study has a qualitative method in which eight semistructured 

interviews were conducted with four employees from two non-profit sheltered housing and 

four employees from two municipal sheltered housing. A survey from the National board of 

health and welfare (2013) shows that in the year of 2013 71 % of Sweden's sheltered housing 

were non-profit and 21 % were municipal sheltered housing. These sheltered housings had 

different conditions in helping battered women, as shown by previous research. The results of 

this study show that the staff from the non-profit sheltered housing to a greater extent 

experienced that they were free in designing their work and giving the women a social context 

but could be limited in short-term agreements with the municipality. Staff from the municipal 

sheltered housing felt safer with the organisational form however they could experience 

limitations regarding that the decision-making process were ineffective and that they could not 

design their own work to the same extent. Staff from the municipal sheltered housing to a 

greater extent experienced that they had good conditions for cooperation, however all of the 

interviewees experienced some limitations regarding cooperation. 

Keywords: Sheltered housing, Non- governmental organisations, Municipal, Feminism, 

Street-level bureaucracy, Cooperation. 
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 INTRODUKTION  

Nedan följer en presentation av studiens bakgrund och problemområde. Kartläggningen som 

ligger till grund för introduktionen har haft ett fokus på skyddade boenden som erbjuder 

någon form av stöd och skydd till personer som är eller har varit utsatta för våld. Den 

aktuella studien har däremot enbart fokuserat på arbetet med kvinnor på skyddade boenden. 

 Bakgrund och problemområde 

Enligt 2 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) har kommunerna det yttersta ansvaret vad 

gäller att enskilda personer får den hjälp och det stöd som de behöver. En kartläggning från 

Socialstyrelsen (2013a) visar att det år 2012 fanns minst ett skyddat boende i hälften av 

Sveriges kommuner för att tillgodose behovet av stöd och skydd för personer som blivit 

utsatta för våld och hot. I målgruppen för de skyddade boendena var en majoritet 

våldsutsatta kvinnor. I kartläggningen framkom det att skyddade boenden kunde se olika ut i 

Sverige och att de hade olika förutsättningar för att ta emot kvinnor som har blivit utsatta för 

hot och våld.  Av de 195 boenden som deltog i kartläggningen bedrevs 71 % av boendena i 

ideell regi, 21 % i kommunal regi och 8 % i privat regi. Kartläggningen visade även att de 

flesta av boendena var små och att närmare 60 % av de boenden som svarade hade fyra 

tillgängliga platser eller färre. Vanligare var även att de större boendena bedrevs i kommunal 

regi medan de mindre boendena oftare bedrevs i ideell regi. Vad gäller personal och 

kompetens så visade kartläggningen att det på 76 % av boendena fanns någon form av 

anställd personal samt att det i 26 % av fallen fanns ett generellt avtal om genomförande av 

insats enligt 2 kap. 5§ Socialtjänstlagen. Detta innebär att det finns ett avtal mellan boendet 

och kommunen gällande att kommunen använder det skyddade boendet vid genomförande 

av insatser under en avtalad period. Vanligast var dock att avtal slöts i enskilda fall för 

enskilda skyddssökande. Kommunen kan enligt 2 kap. 5§ Socialtjänstlagen lämna över 

ansvaret för genomförandet av insatser inom socialtjänsten på exempelvis ideella föreningar, 

dessa insatser ska dock följa bestämmelserna om god kvalitet enligt 3 kap. 3§ 

Socialtjänstlagen vilket bedöms och ytterst ansvaras för av socialnämnden.  

Majoriteten av de boenden som deltog i kartläggningen uppgav att de hade fungerande 

rutiner för samverkan med Socialtjänsten, detta uppgav cirka 94 % av boendena. En nästan 

lika stor andel på 86 % uppgav att de hade fungerande rutin för samverkan med Polisen. 

Andra samverkanspartners som var vanligt förekommande var andra skyddade boenden och 

mindre vanliga samverkanspartners var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Migrationsverket (Socialstyrelsen, 2013a). Det framkommer dock att flera skyddade boenden 

har efterfrågat en tydligare fördelning av rollerna gällande vem som gör vad i samverkan runt 

de boende (Socialstyrelsen, 2013b) 
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Socialstyrelsens (2013a) kartläggning presenterar statistik om skyddade boenden i Sverige, 

det framkom dock vid sökande av tidigare forskning att det fanns relativt lite kvalitativ 

forskning om personalens egna erfarenheter av att arbeta inom respektive organisationsform. 

Författarna problematiserar att det historiskt sett i Sverige enbart varit ideella föreningar 

som haft ansvaret för kvinnor som blivit utsatta för våld medan det idag uppkommit fler 

kommunala skyddade boenden då det blivit tydligare i lagstiftning att kommuner har ansvar 

för dessa kvinnor. Med utgångspunkt i denna förändring har denna studie fokuserat på att 

jämföra upplevelser från personal som arbetar på ideella respektive kommunala skyddade 

gällande organisationsformernas möjligheter och begränsningar samt hur de upplever 

samverkan.  

 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur personal på kommunala respektive ideella skyddade boenden för 
våldsutsatta kvinnor upplever verksamheten. De frågeställningar som har valts för att 
undersöka detta är: 

 

• Vilka möjligheter och begränsningar anser personal på kommunala respektive ideella 
skyddade boenden att det finns i deras arbete med våldsutsatta kvinnor? 

 

• Hur anser personal på kommunala respektive ideella skyddade boenden för 
våldsutsatta kvinnor att samverkan fungerar i relation till andra organisationer och 
myndigheter? 

 Centrala begrepp 

 

Skyddat boende – Ett skyddat boende definieras som en boendeinrättning som 

tillhandahåller platser för heldygnsvistelse för personer som behöver insatser i form av skydd 

mot våld, hot eller andra övergrepp tillsammans med andra betydelsefulla insatser 

(Socialstyrelsen, 2013b).  

Ideellt skyddat boende - Att ett boende bedrivs i ideell regi innebär att boendet drivs av 

en ideell förening med en styrelse som upprättar stadgar för boendet samt att boendet inte är 

vinstdrivande (Socialstyrelsen, 2013b). 

Kommunalt skyddat boende - Att ett boende bedrivs i kommunal regi innebär att 

boendet är upprättat av kommunen och finansieras genom statliga medel samt behöver följa 

Socialstyrelsens och kommunens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2013b).   

Samverkan - Samverkan innebär att flera parter arbetar rutinmässigt mot ett gemensamt 

syfte. För att säkra kvalitén för insatser som exempelvis skyddat boende krävs samverkan 

mellan myndigheter, ansvaret för att samverkan ska hålla god kvalitet ligger på 
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socialnämnden. Skyddade boenden har ofta rutiner för samverkan med socialtjänsten, 

polisen och hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2013b).  

Våld i nära relation - Våld i nära relation är när våldet sker mellan närstående som har 

starka känslomässiga band till varandra och där våldet ofta sker i den egna bostaden (NCK-

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2018a). Våld i nära relation kan ske genom partnervåld 

som sker i heterosexuella eller samkönade relationer men det kan även ske i form av 

hedersrelaterat våld som kan uttrycka sig kollektivt och är många gånger mer planerat än 

partnervåld (NCK-Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2018b). 

 TIDIGARE FORSKNING 

För sökande av artiklar till den aktuella studien har sökord som violence, women, shelter, 

housing, Sweden, organisations, bureaucracy, feminism, nonprofit och municipal använts på 

sökmotorerna och databaserna Primo och Proquest. Vid alla artiklar som ansågs relevanta 

gjordes även en genomsökning i respektive referenslista för att göra sökningen efter 

vetenskapliga artiklar bredare. Kriterierna för artiklarna var att de skulle vara 

referentgranskade och innehålla information om våld mot kvinnor och skyddade boenden. 

De artiklar som valdes till studien ansågs relevanta då de uppfyllde kriterierna och visade på 

en variation inom fältet då de berör ämnen om bland annat kvinnor med skyddad identitet, 

empowerment, våldsutsatta kvinnors behov av juridiska tjänster, policys och arbetssätt, 

ideella organisationer och byråkratisering. Artiklarna visade på en nationell och 

internationell variation. Tidsspannet för artiklarna är mellan 1987 och 2016 då det framkom 

att det fanns en svårighet med att hitta aktuell forskning.  

 Våld mot kvinnor 

Wienehall och Jonsson (2008) genomförde ett program i Sverige framtaget för våldsutsatta 

kvinnor med skyddad identitet där samtalsstöd till kvinnorna även kom att användas som 

forskningsmaterial. I programmet som pågick under fyra år fram till år 2007 deltog 23 

kvinnor med skyddad identitet. Statistik i Wienehall och Jonssons studie visade att det 2007 

fanns 11047 personer som hade en skyddad identitet och att 60 % av dessa var kvinnor som 

varit utsatta för partnervåld. Statistiken visade även att det varje år dör runt 16 kvinnor på 

grund av misshandel i hemmet. Det var även 19409 fall av våld mot kvinnor i hemmet som 

rapporterats till polisen men enbart 15 % av dessa fall polisanmäldes. I en annan studie av 

Ekström och Lindström (2016) undersöktes varför vissa polisanmälningar inte leder till åtal 

eller läggs ned. De granskade samtliga polisanmälningar angående grova 

kvinnofridskränkningar som gjordes i Stockholm under året 2009.  Studiens resultat visade 

att av de 183 polisanmälningar som gjordes 2009 mynnade enbart 30 % av dessa ut i ett åtal 

samt att 70 % av dessa lades ned.   
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Genom samtalsstöd till kvinnorna i programmet framtaget av Wienehall och Jonsson (2008) 

framkom att våldet i en nära relation oftast börjar med att partnern utövar psykiskt våld för 

att sedan även övergå till fysiskt våld. Det kunde enligt studien inte påvisas något samband 

mellan att utsätta eller bli utsatt för partnervåld och socioekonomisk klass, etnicitet, ålder 

eller geografisk lokalisation. Det fanns därmed inte några bevis för att det skulle vara en 

speciell kategori av kvinnor som blir utsatta för våld eller en speciell kategori av män som 

utsätter kvinnor för våld. Studien tar däremot upp att kvinnor som utsätts för våld ofta blir 

utsatta av män med samma etnicitet som kvinnan. Det kunde även finnas skillnader i våldet 

där det i en hederskultur kunde förekomma våld mellan fler parter än enbart de två parter 

som ingick i relationen, som exempelvis en annan familjemedlem, släkting eller granne.  

Det framkom även i Wienehall och Jonssons (2008) studie att det kunde finnas flera olika 

anledningar till att en kvinna inte lämnar relationen fast hon blir utsatt för våld. De främsta 

anledningarna var att kvinnorna var rädda för att inte bli trodda på av omgivningen eller av 

den de sökte hjälp hos om de berättade om sin situation. Kvinnorna som deltog i programmet 

beskrev att de ofta kunde vara osäkra på om deras situation skulle lösa sig praktiskt och 

ekonomiskt, detta framför allt om de var arbetslösa, tidigare varit försörjda av mannen eller 

inte kunde be om hjälp av släkt och vänner. I studien framgick det även att många kvinnor 

inte vågade vara på offentliga platser då de var rädda för att bli upptäckta av förövare eller 

personer som kände förövaren. Kvinnorna kände sig även många gånger isolerade i och med 

att de fått lämna hela sitt nätverk. Majoriteten av kvinnorna led av dåligt psykiskt mående, 

många av dem var deprimerade och flera hade tankar om självmord. En del hade 

diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom och flera hade fysiska besvär som ont i 

nacken, huvudet, magen, kroniskt illamående, yrsel och sömnsvårigheter.  

 Skyddade boendens olika arbetssätt 

I en studie av Helmersson och Jönsson (2013) som genomfördes i Sverige fick personal på 

skyddade boenden, kriscentrum och brottsofferjourer besvara en enkät angående hur de 

använde empowerment i sitt arbetssätt, totalt 207 enkäter besvarades. Enkäten hade öppna 

svar där deltagarna kunde beskriva hur de använde empowerment och hur de ansåg att 

metoden skulle användas. Resultatet visade att empowerment eller ”hjälp till självhjälp” 

användes av 87% av de som besvarade enkäten. Ett annat resultat som framkom i studien var 

att personal på kommunala skyddade boenden upplevde att ideella skyddade boenden och 

dess personal behövde ha ett mer professionellt förhållningssätt. De uppgav att ideella 

skyddade boenden behövde implementera och använda mer evidensbaserade och empiriskt 

framtagna metoder och teorier för att kunna förstå och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. 

Samtidigt uppgav personal från ideella boenden i enkäten att bara för att boendena inte 

krävde tidigare erfarenheter eller en viss utbildning som kriterier för att få anställning så 

innebar inte det att de var några amatörer. Helmersson och Jönsson presenterade i sin studie 

att det i Sverige har historiskt sett har varit ideella organisationer och frivilligarbetare som 

skyddat och stöttat våldsutsatta kvinnor medan det under de senaste decennierna har 

uppkommit fler och fler kommunala skyddade boenden. En liknande historisk utveckling har 

även skett i andra länder, vilket framkommer i en studie av Lehrner och Allan (2009) som 
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har intervjuat 21 personal i USA som på olika sätt arbetar med våldsutsatta kvinnor på 

skyddade boenden eller inom den feministiska rörelsen. Det framgår i studien att ideella 

organisationer är de som har kämpat för att få den offentliga sektorn och staten att 

uppmärksamma problemet och ta ansvar för att stötta våldsutsatta kvinnor. Lehrner och 

Allan beskriver vidare att processen som skett på skyddade boenden innebär att våldet mot 

kvinnor har gått från att ha varit ett problem som uppmärksammats strukturellt till att bli ett 

ärende för socialtjänsten som hanterats individuellt. Personalen på de skyddade boendena i 

studien ansåg att det kunde vara komplicerat att behålla en strukturell och feministisk syn på 

det sociala problemet och samtidigt behålla ett professionellt, individanpassat arbetssätt. 

I en annan studie från USA genomförd av Wharton (1987) observerades 25 nystartade 

skyddade boenden där 13 bedrevs i ideell regi och 12 bedrevs av professionella. Det framkom 

att de ideella boendena arbetade med ett mer kollektivistiskt arbetssätt som innebar att 

boendet hade ett stort fokus på gemenskap. De kommunala boendena hade istället ett mer 

byråkratiskt arbetssätt som innebar att boendet var styrt av regler och riktlinjer från en 

ovanifrån beslutande organisation. En förtjänst med att ha professionella grundare till ett 

skyddat boende visade sig vara att boendet snabbare fick legitimitet. Legitimiteten innebar 

att boendet lättare fick finansiärer då de ansågs vara kompetenta för arbetet och därmed fick 

förtroende att genomföra arbetsuppgifter som finansiärerna betalade för. På grund av brist 

på legitimitet hos de ideella boendena blev det svårt att finansiera boendet då de inte ansågs 

tillförlitliga. Detta resulterade i att det endast var 2 av 13 ideella boenden som lyckades 

behålla en kollektivistisk organisationsform. Det var svårt för ideella boenden att behålla sina 

grundvärderingar och önskvärda arbetssätt då de behövde anpassa sig till samhället för att 

bli finansierade. I studien framkom dock att en fördel med ideella boenden med frivillig 

personal var att de lättare knöt an till kvinnorna och fick mer personliga och privata 

relationer. I en studie av Rodriguez (1988) observerades ett ideellt boende på Hawaii under 

två års tid. Det framkom i studien att kvinnorna som bodde på boendet kände sig trygga och 

emotionellt stöttade samt mindre isolerade och ensamma i sin problematik. Detta såg 

Rodriguez berodde på att de anställda själva hade erfarenheter av våld i nära relationer. 

Personalen uppmanades att vara personliga och dela med sig av sina erfarenheter för att 

nyttja deras erfarenheter och kunskaper om våldet.  Resultatet i studien visade att tillit 

mellan kvinnorna och personalen lättare skapas om man har ett kollektivistiskt och icke-

hierarkisk organisationsform. Det framkom däremot att det även kunde finnas svårigheter 

med att ha en icke-hiearkisk organisationsform. Ordföranden i styrelsen för boendet 

berättade att det skulle underlätta om hon kunde ta ett beslut själv istället för att behöva 

diskutera samtliga beslut med personalen på boendet för att alla ska vara överens. 

Ordföranden nämnde att beslutsfattande kunde vara ineffektivt och ta lång tid men att om 

hon skulle fatta beslut själv om boendet så skulle det innebära att det blev hierarkiskt och 

förlorade sin demokratiska organisationsform.  

I Wright och Bertrands (2016) studie som gjordes i Kanada deltog 46 kvinnor från skyddade 

boenden genom att besvara en enkät och 15 anställda från de skyddade boendena deltog i 

diskussionsgrupper. I studien framkom det att personalen ansåg att en av de större 

utmaningarna i arbetet och en av de sakerna som var viktigast att utveckla var att skapa en 

tillit hos kvinnorna på boendet. Många gånger kunde kvinnorna ha svårt att lita på andra i 

och med att de varit utsatta för våld eller övergrepp. Det framkom att personalen kunde 
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uppleva svårigheter med att få kvinnorna att lita på andra aktörer som socialtjänsten och 

polisen men även att lita på personalen på boendena.  

Inom boendet på Hawaii som Rodriguez (1988) studerade användes ett 

empowermentperspektiv, personalen ansåg att det var kvinnorna som bodde där som själva 

skulle bära ansvaret för boendet. De boende delade upp hushållssysslorna och turades om att 

ta hand om barnen, städa, tvätta och laga mat. Det var även kvinnorna som satte upp regler i 

huset. Personalen menade att det var viktigt att kvinnorna fick ta ansvar och ta hand om sig 

själva istället för att personalen skulle sätta upp regler för kvinnorna och berätta vad som var 

bäst för dem. Personalen berättade att de självklart motiverade en kvinna att stanna kvar om 

hon funderade på att gå och träffa sin förövare, samtidigt förklarade de att det inte fanns 

några regler om att kvinnan inte skulle vara välkommen tillbaka efteråt som det kunde finnas 

på andra boenden. Personalen ville lägga ansvaret och självbestämmanderätten på kvinnan 

så att hon fick välja själv och därmed även känna att hon hade makten över sitt eget liv. 

Enligt Helmersson och Jönsson (2013) används arbetssättet empowerment både på 

kommunala och ideella boenden. De beskriver däremot att om personalen inte lyckats 

använda ett empowermentperspektiv så kan det bero på att det finns en maktskillnad mellan 

klient och personal. Empowerment kan enligt Helmersson och Jönsson anses vara ett 

arbetssätt som fungerar bäst kollektivistiskt och därmed vara svårare att använda på ett 

kommunalt boende då dessa boenden många gånger använder ett mer individualiserat 

arbetssätt och har en tydlig hierarki med maktskillnader på boendet. Det kan enligt Wright 

och Bertrand (2016) även finnas problem med att använda ett empowermentperspektiv vid 

kontakten med andra myndigheter. I deras studie uppgav personal att de hade svårt att låta 

kvinnan ta eget ansvar och återfå makt när det gällde att ta kontakt med andra myndigheter 

då kvinnorna inte kände sig säkra inom rättssystemet. Personalen beskrev att de många 

gånger behövde följa med kvinnorna till domstolen men att de samtidigt inte kände sig 

tillräckligt kompetenta utan skulle behöva mer utbildning och kunskap angående 

rättssystemet för att bättre kunna hjälpa kvinnorna där. Personalen ansåg även att 

domstolarna inte var tillräckligt kompetenta inom partnervåld och att personalen därför 

behövde vara delaktiga i rättsprocessen. 

2.2.1 Samhällsnormers inverkan 

Att samhället är uppbyggt utifrån ett patriarkalt synsätt framgår enligt Wharton (1987) då 

många ideella boenden i studien startades med ett feministiskt syfte men hade svårt att 

behålla sina grundvärderingar. Det framgår att det vid tiden för studien var svårt för ideella 

skyddade boenden att behålla finansiärer om de marknadsförde och presenterade sig själva 

som feministiska då detta ansågs vara radikalt. Dessa boenden fick istället byta infallsvinkel 

och kalla sig själva för humanister då det ansågs vara mindre radikalt vilket gav legitimitet 

och lockade mer finansiärer. I Lehrner och Allans (2009) studie framkom däremot att även 

personal kunde vara fientliga till den feministiska ideologin som lade grunden för 

uppkomsten av skyddade boenden. Personalen menade att feminismen fokuserade på och 

genererade stereotyper om män som förövare men framförallt om kvinnor som offer och att 

kvinnorna då sågs som passiva och att de män som utsattes för våld inte synliggjordes. De 
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ansåg att det var bra att arbetet med våldsutsatta kvinnor hade antagit en icke-politisk 

ställning där kvinnorna fick hjälp utifrån sina individuella behov.   

I en deduktiv systematisk litteraturgenomgång studerade Nichols (2011) hur policys inom 

olika organisationer påverkar kvinnor som är eller varit utsatta för våld. I 

litteraturgenomgången reflekterar Nichols över Ackers teori vilken beskriver olika modeller 

för policys så som patriarkal-baserad, feministisk-baserad och den köns- och genusneutrala 

modellen. Utifrån den patriarkala modellen anses kvinnor vara mer passiva och beroende av 

män samt att kvinnors perspektiv inte uppmärksammas medans kvinnor utifrån den 

feministiska modellen anses vara fullt kapabla att ta egna beslut, vara oberoende andra och 

rationella. Den neutrala modellen ska inte ta hänsyn till kön samtidigt som Nichols 

problematiserar att den skapas i en patriarkal miljö av personer som lever och genererar ett 

patriarkalt system. I litteraturgenomgången framkom det att kvinnans inflytande över sitt 

eget liv spelade en stor roll och kunde vara avgörande för om hon gick tillbaka till förövaren 

eller inte. Det var större risk att kvinnan gick tillbaka till förhållandet om hon möttes av en 

organisation med en patriarkal eller neutral policy där hon själv inte fick välja vad som var 

bäst för henne utan där hon blev tillsagd vad hon skulle göra. Studien tog även upp exempel 

på hur en neutral policy kan anta ett patriarkalt synsätt. Ett exempel på detta som författaren 

lyfter är hur kvinnor i många fall i barnavårdsutredningar kan hållas ansvariga för att inte ha 

skyddat barnen om de bevittnat eller blivit utsatta för våld av pappan. Exemplet visar på en 

patriarkal policy som inte tar hänsyn till eller visar medvetenhet om hur våld mot kvinnor 

kan te sig. I en patriarkal policy läggs ansvar på både kvinnan och mannen trots att kvinnan 

befinner sig i en utsatt situation. I en feministisk policy diskuterar författaren hur ansvaret 

ska läggas på förövaren, personen som valt att använda våld. 

Ekström och Lindström (2016) lyfter i sin studie att det i Sverige 1988 infördes 

kvinnofridsbrott i lagstiftningen utifrån SOU (1995:60). Denna lagstiftning har påverkat 

antalet åtal som leder till dom då bevisen inte behöver vara lika starka och innebära grovt 

våld utan kan vara svagare och innehålla bevis om frihetsberövning eller psykisk misshandel. 

Studien påvisar att kunskapen gällande våld i nära relation har ökat de senaste tre 

decennierna vilket har påverkat den svenska lagstiftningen och stödet till kvinnor som väljer 

att polisanmäla sin förövare. Samtidigt visar deras studie att många kvinnor drar tillbaka sin 

polisanmälan då de är rädda för att förövaren ska få gå fri och att hennes situation ändå 

kommer att förvärras.  

 Skyddade boenden och samverkan 

I Wright och Bertrands (2016) studie framgår det att personal och kvinnor som bor på 

skyddade boenden i många fall behöver ha kontakt med myndigheter som bland annat 

sjukhus, vårdcentraler, socialtjänsten och domstolarna. Wright och Bertrand beskriver att 

många av de myndigheter som hjälper våldsutsatta kvinnor är komplicerade och det krävs att 

man är insatt för att kunna nyttja dem. Många av kvinnorna i studien kände ångest eller oro 

inför att träffa och ta emot service från exempelvis jurister, socialtjänst och polis för att de 

upplevde att de inte fick den stöttning och det omhändertagande bemötande som de hade 
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behövt. Personalen i studien menade att flera av dessa verksamheter inte hade tillräckligt 

med kunskap om våldsutsatta kvinnors situation. Enligt Ekström och Lindström (2016) som 

undersökt ett relationvåldscentrum i Stockholm där socialarbetare samverkade med polisen 

gällande stöttning till kvinnor som blivit utsatta för våld framkom att stöttningen till de 

kvinnor som valt att polisanmäla sin förövare påverkade utfallet av polisanmälningarna. 

Studien visade att 35 % av alla kvinnor som år 2009 hade valt att göra en polisanmälan fick 

stöd från relationvåldscentret samt att 38 % av dessa polisanmälningar mynnade ut i åtal. 

Denna statistik kunde jämföras med de 25 % av polisanmälningar som mynnat ut i åtal där 

kvinnan inte hade fått stöttning i processen. Ekström och Lindström diskuterar att 

anledningarna till att relationvåldscentet påverkade utfallet av polisanmälningarna kunde 

bero på att socialarbetarna kunde motivera kvinnorna att delta i utredningen och inte dra 

tillbaka sina polisanmälningar. En annan anledning kunde vara att socialarbetaren gjorde 

kvinnan till en bättre målsägande då kvinnan fick råd i vad hon skulle säga i utredningen 

samt information om hur utredningen gick till. En sista anledning kunde vara att 

socialarbetaren avlastade poliserna i den emotionella stöttningen och att poliserna därmed 

kunde göra en mer utförlig utredning. I Lehrner och Allans (2009) studie uppgav en del 

personal som arbetade med våldsutsatta kvinnor att det kunde vara riskabelt att samverka 

med större och byråkratiska verksamheter då det kunde påverka deras arbetssätt eller policy 

negativt. Personalen påstod att de skyddade boendena aldrig skulle kunna samverka med 

andra större verksamheter då deras jobb var att skydda kvinnorna. Däremot ansåg viss 

personal att även om det var viktigt att kvinnorna behövde hålla sig gömda och vara 

skyddade så behövde boendet göra sig mer synligt utåt och våga ta plats och samverka med 

andra verksamheter då detta skulle gynna kvinnorna.  En anställd som arbetade på ett 

skyddat boende uppgav dock att det var problematiskt att samverkanspartners som arbetade 

runt kvinnan inom den offentliga sektorn var för byråkratiska och hade ett individualistiskt 

synsätt. Hen menade att det var svårt att få en god samverkan när alla inblandade arbetade 

individuellt med kvinnan utifrån den problematik som kunde kopplas till det egna 

ansvarsområdet 

Nichols (2011) beskriver i en systematisk litteraturgenomgång att myndigheter provat cross-

training vilket innebar att verksamheter som mötte våldsutsatta kvinnor i sitt arbete blev 

utbildade och fick kunskap om hur det var för kvinnorna och hur deras verksamheter bäst 

kunde bemöta kvinnornas behov. Det var personal från den offentliga sektorn som då hade i 

uppdrag att ge information och utbilda personal inom exempelvis polis och domstolar. 

Wharton (1987) beskriver även i sin studie hur de ideella skyddade boendena i studien hade 

som en åtgärd för att förbättra samverkan anordnat workshops för verksamheter som 

arbetade med våldsutsatta kvinnor. De som deltog i dessa workshops var bland annat polis 

och sjukhuspersonal. Wienehall och Jonssons (2008) gör i sin studie en rekommendation för 

en förbättrad samverkan hos myndigheter som arbetar med våld i nära relation. 

Rekommendationen i studien handlar om att samtliga socialtjänster i Sverige bör ha 

specialutbildade handläggare med expertkunskap om våldet. Denna handläggare skulle ha en 

god samverkan de myndigheter som kvinnan skulle behöva kontakta och vara väl insatt i hur 

kvinnan kunde nyttja dessa verksamheter på bästa sätt. Handläggaren skulle även vara 

informativ och stöttande och förbereda kvinnan på vad det skulle innebära att lämna 

förhållandet och leva skyddad.  
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 Reflektion 

De åtta artiklar som valts för att påvisa tidigare forskning inom ämnet innefattar 

undersökningar gällande empowerment, skyddad identitet, polisanmälningar och juridisk 

hjälp till kvinnor som blivit utsatta för våld. Resterande artiklar har undersökt ideella 

boenden, jämförelse mellan ideella och professionella skyddade boenden, jämförelse mellan 

byråkratiska eller föreningsbaserade arbetssätt samt policys som kan påverka kvinnor som 

tar emot hjälp för att de blivit utsatta för våld. Vid en sammanfattning av tidigare forskning 

framgår det att våld mot kvinnor är ett problem som behöver erkännas och arbetas med som 

ett strukturellt samhällsproblem istället för ett individuellt problem. Det framkommer även 

att de olika organisationsformerna har olika begränsningar och möjligheter trots att de 

arbetar med samma klientgrupp. Vid sökning efter artiklar framgick även en svårighet med 

att hitta relevant forskning vilket innebär att artiklar av äldre datum använts. Denna 

kunskapslucka påvisar samtidigt att den aktuella studien är viktig att genomföra då det 

behövs mer forskning som jämför de olika organisationsformerna. 

 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Nedan följer en genomgång av de teoretiska perspektiv som har används i studien vid analys 

av insamlat material.  Michael Lipskys (2010) perspektiv på gräsrotsbyråkrati har i studien 

använts för att analysera och förstå intervjupersonernas förutsättningar och inställningar till 

arbetet utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Simone de Beauvoirs (1973) och Lena Gemzöes 

(2008) perspektiv på feminism har använts kompletterande för att förstå den problematik 

som intervjupersonerna möter och förhåller sig till i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

 Gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipsky (2010) beskriver gräsrotsbyråkrater som offentligt anställd personal av någon 

form vilka arbetar under specifika förhållanden. Gräsrotsbyråkrater arbetar enligt Lipsky på 

daglig basis med människor i sitt arbete och har befogenhet att fatta vissa beslut i olika frågor 

gällande de individer de arbetar med. Lipsky gör två specifika påståenden gällande 

gräsrotsbyråkrati. Det första påståendet är att beslutsfattande är en kritisk del av det 

arbete som socialarbetare och andra offentligt anställda som arbetar med människor utför. 

Lipsky menar att dessa beslut ofta är svåra att genomföra enligt den standard som de bör till 

följd av motsättningar i organisatoriska krav, tidsbrist, resursbrist, bristfällig information 

eller andra faktorer som rör det individuella ärendet. Lipsky diskuterar vidare hur 

gräsrotsbyråkrater klarar av att hantera de många gånger svåra arbetsuppgifterna genom att 

utveckla effektiviserande rutiner i det praktiska arbetet. Han menar även att detta kan leda 

till att gräsrotsbyråkraten börjar att psykologiskt förenkla sina klienter och den omgivande 

miljön på ett sådant sätt som kan påverka kvaliteten av arbetet. Det andra påståendet som 
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Lipsky gör är att trots att yrken som exempelvis domare, polis och socialarbetare är skilda på 

vissa sätt, så har de ändå strukturella likheter vilka går att analysera på liknande sätt. Lipsky 

menar att det inom dessa yrken finns en norm om att hantera många ärenden, vilket menas 

påverka kvaliteten på de tjänster och behandlingar samhället bistår med. Lipsky belyser även 

den avvägning som gräsrotsbyråkraten måste göra mellan de från samhället fastställda 

politiska mål som denne ska följa i sitt arbete och den improvisation och anpassning som 

krävs i mötet med individen. Författaren lyfter fortsättningsvis hur gräsrotsbyråkrater ofta 

förväntas göra ansträngningar utöver det vanliga i relation till de enskilda fallen då de 

arbetar med människor som många gånger är beroende av deras tjänster. 

Gräsrotsbyråkraternas situation kan enligt Lipsky (2010) beskrivas likt en paradox, där 

motsättningarna i arbetet kan menas vara relevanta att analysera för en djupare förståelse för 

vilken effekt detta har på socialarbetarens arbete och bemötandet av individen. Lipsky 

diskuterar att denna paradoxala situation sällan är något som socialarbetare och andra 

offentligt anställda förhållit sig till eller varit medvetna om vid valet av yrket. Författaren 

framhäver hur personer som går in i anställning inom den offentliga sektorn många gånger 

har inställningen att de ska tjäna samhället i sin yrkesroll och att de anser att dessa yrken 

som exempelvis socialarbetare, lärare och polis fyller en viktig funktion i samhället. 

Samtidigt beskrivs naturen av dessa yrken som begränsande i förhållande till idealbilden av 

vad det innebär att göra ett fullgott arbete inom dessa arenor. Enligt Lipsky har 

gräsrotsbyråkraten ofta en önskan om att hjälpa individen men fastnar ofta i att behöva 

förhålla sig till kollektivet på grund av stora klientgrupper och hög arbetsbelastning. 

Författaren lyfter som en kommentar till detta perspektiv att en stor del av 

gräsrotsbyråkraterna trots dessa motsägelser fortfarande upplever en tillfredsställelse i sitt 

dagliga arbete och att inte alla som arbetar på detta vis upplever tidigare nämnda 

motsättningar som ett hinder. Många gräsrotsbyråkrater, menar författaren, hittar strategier 

för att jobba mot att överbrygga broarna mellan idealbilden av att göra ett gott arbete och de 

förutsättningar som föreligger för att göra detta. En strategi som lyfts och som 

gräsrotsbyråkrater beskrivs använda sig av i dessa situationer är att välja att se det egna 

arbetet som gott nog utifrån förutsättningarna. Detta kan innebära att gräsrotsbyråkraten 

sänker förväntningarna på de egna prestationerna, på klienter och på potentialen av de 

politiskt uppsatta målen. 

 Feministiskt perspektiv 

En av de filosofer som har haft särskilt inflytande för den feministiska rörelsen är Simone de 

Beauvoir. Beauvoir (1973) menade att kvinnan i samhället ofta beskrivs i förhållande till 

mannen, och då som "den andre" utifrån att tillhöra ett avvikande kön snarare än som en 

egen individ. Kvinnor, menade hon, definieras ofta efter negativa egenskaper vilka tillskrivs 

det kvinnliga könet, i relation till män vars könstillhörighet inte ifrågasätts eller definieras på 

liknande sätt. Hon menade att mannen har en privilegierad ställning i samhället vilket 

ofrånkomligen leder till en form av konflikt mellan könen då kvinnor har förvägrats att leva 

på samma villkor som män. Beauvoir menade att detta påverkar de erfarenheter som män 

och kvinnor har och att de utifrån de olika erfarenheterna även har olika perspektiv för att se 
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på olika frågor. Författaren diskuterar att kvinnor kan känna en svårighet att diskutera frågor 

rörande ojämlikheten mellan könen med män då de saknar erfarenheten av det förtryck som 

kvinnor möter i samhället. Beauvoir menade även att trots att kvinnors ställning förbättrats 

med åren och att kvinnor erkänts rättigheter på pappret så hindras de ofta av gamla vanor i 

samhället för att dessa rättigheter ska komma till konkreta uttryck. 

Lena Gemzöe (2008), som är socialantropolog och genusvetare, har utvecklat dessa tankar 

och beskriver den dominerande tolkningen av begreppet feminism utifrån två påståenden, att 

kvinnor är förtryckta just i egenskap av att vara kvinnor och att feminismen syftar till att häva 

detta förtryck genom att skapa en jämlikhet mellan kvinnor och män. Denna grundläggande 

tanke om en könsmaktsordning menar Gemzöe har presenterats så långt bak i tiden som till 

1700- och 1800-talen, men har inte slagit igenom i offentliga arenor förrän runt 1970. 

Feminismen beskrivs enligt författaren huvudsakligen fokusera på att identifiera 

maktstrukturer på såväl individ- som samhällsnivå samt att skapa en förändring av dessa 

maktstrukturer. Gemzöe belyser vidare fyra olika sfärer inom vilka hon menar att 

ojämlikheten mellan könen är tydlig i samhället: den politisk/ekonomiska sfären, 

familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter samt våld mot 

kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Den senaste beskrivs vara den sfär där de 

brutalaste former av kvinnoförtryck sker, nämligen sexualbrott, våldtäkt, kvinnomord, 

kvinnomisshandel och mäns sexuella utnyttjande av kvinnor. Författaren belyser att 

ojämlikheten inte enbart visar sig i vilka det är som blir utsatta för dessa förtryck utan även i 

vilka som står upp för de förtryckta, till exempel kvinnojourer, kvinnogrupper och kvinnliga 

debattörer vilka lyfter denna problematik till ytan. Samtidigt, menar författaren, så vänder 

samhället och rättssystemen allt för ofta blicken åt andra hållet. Gemzöe diskuterar hur detta 

beror på att den befintliga kunskapen i samhället genom historien har formulerats och 

presenterats av män till följd av en tradition av att kvinnor inte tillåtits ta plats inom 

offentliga arenor som exempelvis på universitet och inom politiken. Detta menar författaren 

beror på att kvinnor ansetts vara mindre förnuftiga än män. Denna kunskap som 

presenterats som allmängiltig menar författaren således ha blivit snedvriden då den inte har 

tagit hänsyn till kvinnors perspektiv. Gemzöe menar att den feministiska kampen till följd av 

detta har gått ut på att lyfta kvinnors erfarenheter in i offentligheten då kunskap innebär 

makt. Med en ökad kunskap och förståelse för kvinnors situation menar författaren att 

snedvridna antaganden om kvinnors behov, som är formulerade av andra än kvinnorna 

själva, kan motarbetas och leda till att kvinnors ställning och makt i samhället förbättras och 

ökar. 

Gemzöe (2008) menar att ojämlikheten mellan könen genomsyrar samhället på flera nivåer 

och att det därför inte kan antas att denna problematik kan lösas genom att enbart fokusera 

på ett område, utan att det krävs en helhetssyn på de strukturella ojämlikheterna mellan 

könen. Hon lyfter fortsättningsvis en kritik som framkom mot den tidiga västerländska 

feminismen då den utgick ifrån perspektivet av vita, västerländska kvinnor vilka oftast var 

heterosexuella och från medelklassen.  Kritiken innebar att fokuset hamnade allt för mycket 

på dessa kvinnors kamp och inte visade på skillnader i kvinnors olika erfarenheter och 

svårigheter och att feminismen därför behövde utvecklas för att bli mer inkluderande. 

Kvinnor kunde menas vara förtryckta inte enbart i egenskap av att vara kvinnor i ett 

patriarkalt samhälle, utan även i egenskap av att exempelvis tillhöra olika klasser, ha olika 
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etnisk härkomst eller kultur samt sexuell läggning. Kritiken handlade även om att det finns 

maktskillnader kvinnor emellan och att kvinnors erfarenheter således inte kan likställas med 

varandra och är beroende av sammanhang. Författaren lyfter detta som en typ av dubbelt 

förtryck, där vissa kvinnor är särskilt utsatta och kan möta större svårigheter än andra.  

 METOD 

Nedan beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har använts vid genomförandet av 

studien. 

 Val av metod 

För insamling av data så användes vad Bryman (2011) benämner som en semistrukturerad 

kvalitativ intervjumetod. Bryman beskriver hur en kvalitativ studie fokuserar på ord och 

upplevelser snarare än en kvantifiering av data. Han beskriver även hur en semistrukturerad 

intervju är flexibel och att den oftast utgår ifrån teman men att intervjupersonen har stor 

frihet att svara på frågorna så som intervjupersonen själv vill. Då syftet med studien har varit 

att ta del av erfarenheter från personal som arbetar på skyddade boenden så har denna 

metod ansetts vara mest lämplig för möjligheten för intervjupersonerna att utveckla sina svar 

samt för möjligheten att ställa följdfrågor.  

För studien har en induktiv metod valts vilket enligt Bryman (2011) beskrivs som en metod 

där insamlat material genererar teorier, snarare än att studien utgår ifrån teorier. Teorierna 

gräsrotsbyråkrati och feministisktperspektiv som har använts i studien har valts under 

studiens gång efter lämplighet beroende av det som intervjupersonerna har återgett i 

intervjuerna. 

 Urvalsprocess 

Metoden för urvalet är vad Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Med ett 

målinriktat urval menar Bryman att relevanta enheter som exempelvis organisationer, 

individer eller avdelningar väljs utifrån de frågor som studien syftar till att undersöka för att 

frågeställningarna ska gå att besvara på ett bra sätt. Till studien var önskvärt att hålla 

intervjuer med åtta intervjupersoner, varav fyra intervjupersoner arbetade på två ideella 

skyddade boenden och fyra intervjupersoner arbetade på två kommunala skyddade boenden. 

För att få information om hur många skyddade boenden som fanns i de närliggande 

kommunerna söktes information via kommunernas telefonväxlar genom vilka kontakt kunde 

tas med socialförvaltningar i respektive kommun. Via kontakt med socialförvaltningarna har 
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författarna sedan fått ytterligare information om vilka skyddade boenden som finns inom de 

olika kommunerna. Information om boendena har även sökts via internet.  

Vid sökande av intervjupersoner så kontaktades elva skyddade boenden i mellansverige via 

mail om studiens syfte och genomförande, ytterligare ett boende kontaktades via telefon. I 

mailen uppgavs även att ett missivbrev (se bilaga A) och en intervjuguide (se bilaga B) skulle 

komma att skickas ut till de som vid den första kontakten svarat att de ville delta i studien. 

Då författarna inte med säkerhet visste vem som skulle ta emot mailet på boendena fanns 

även en förfrågan om att mottagaren av mailet skulle höra med kollegor om ett intresse fanns 

till ett deltagande i studien då författarna sökte två intervjupersoner från varje boende till två 

separata intervjuer. Urvalet kan därför även beskrivas likt ett snöbollsurval, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär en initial kontakt med ett antal personer vilka sedan vidarebefordrar 

informationen till andra personer som kan vara relevanta för ett deltagande i studien. 

Inklusionskriterierna för intervjupersoner till studien var att deltagarna skulle arbeta på ett 

kommunalt eller ideellt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i mellansverige och att de 

skulle ha en tjänst som innebar en regelbunden kontakt med kvinnorna. Intervjupersonerna 

skulle vara personal på boendet och inte ha en chefsposition. När åtta intervjupersoner hade 

svarat att de ville delta i studien skickades missivbrev och intervjuguide ut via mail och 

möten bokades på intervjupersonernas arbetsplatser enligt överenskommelse. 

Önskvärt var att ha ett kommunalt och ett ideellt boende från samma stad för att kunna 

jämföra policys och arbetssätt. Det framgick däremot att få städer hade flera skyddade 

boenden med respektive organisationsform vilket ledde till att intervjuerna slutligen kom att 

ske med två boenden i samma kommun och två boenden i olika kommuner. Av de boenden 

där intervjupersonerna arbetade var två kommunala och två ideella skyddade boenden. Då 

skyddade boenden som bedrivs i privat regi enligt Socialstyrelsens A (2013) kartläggning 

enbart står för en liten andel av skyddade boenden i Sverige har dessa boenden valts att inte 

inkluderas i studien. 

 Datainsamling  

Inför studien gjordes en sökning av kunskapsfältet gällande tidigare forskning där åtta 

artiklar med relevans för studiens syfte och frågeställningar valdes för att möjliggöra en 

jämförande analys i relation till studiens insamlade data. 

För genomförandet av intervjuerna så besöktes de fyra olika boendena och två separata 

intervjuer hölls på varje boende med de intervjupersoner som tackat ja till att delta i studien. 

Deltagarna har fått ta del av en intervjuguide (se bilaga B) som har utgått ifrån temana 

brukare, personal, organisation och samverkan och har inletts med några inledande frågor 

om intervjupersonen. I intervjuguiden har 15 frågor använts som utgångspunkt för 

intervjuerna. Inför studien informerades deltagarna om att studien är frivillig att delta i och 

att intervjupersonerna när som helst under intervjuerna kunde välja att inte svara på en fråga 

eller att avbryta intervjun. Intervjuerna genomfördes separat för att intervjupersonerna så 

uppriktigt som möjligt skulle få möjlighet att berätta om sina erfarenheter och synpunkter 

utan att influeras av varandra under intervjuernas gång. Att intervjuerna genomfördes 
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separat var även för att konfidentialitetskravet skulle kunna uppnås då deltagarna skulle få 

vara anonyma i studien. Intervjuerna pågick mellan 45-60 minuter. Under intervjuerna höll 

den ena författaren av studien i ansvaret att ställa frågor medan den andra förde 

anteckningar och ställde eventuella följdfrågor. Under intervjuerna insamlades data genom 

ljudupptagningar och anteckningar för möjlighet till transkribering av materialet efter 

intervjuerna.  Samtliga intervjupersoner godkände att intervjuerna spelades in. 

 Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomförts har de transkriberats fortlöpande. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver hur det är att föredra att transkribera inspelat material från intervjuer 

framför att enbart föra anteckningar under intervjuer då författaren som håller i intervjun 

inte behöver bli distraherad av behovet att föra anteckningar. De beskriver även hur 

transkriberingar ökar möjligheten för att analysen ska bli så noggrann som möjligt samt att 

intervjupersonernas svar ska återges på ett korrekt sätt.  

För databearbetning har en tematisk analys använts, vilket Bryman (2011) benämner som 

den vanligaste metoden för databearbetning inom kvalitativ forskning. Bryman förklarar hur 

en tematisering kan fokusera på identifierandet av repetitioner eller likheter och skillnader i 

intervjupersonernas berättelser, vilket är det tillvägagångssätt som har använts i 

tematiseringen av transkriberingarna till denna studie. Intervjupersonernas berättelser och 

upplevelser har färgkodats i transkriberingarna för att identifiera de upplevelser som de 

delar, eller inte delar med varandra. Frågeställningarna i intervjuguiden (se bilaga B) utgick 

ifrån teman om brukare, personal, organisation och samverkan. Vad som framgick vid 

bearbetning av materialet var att flera av intervjupersonernas svar under ett visst tema även 

kunde passa in under ett annat tema. Transkriberingarna kom således att bearbetas flera 

gånger för att säkerställa att intervjupersonernas upplevelser och citat skulle presenteras på 

ett korrekt sätt i det färdiga arbetet. Under bearbetning av materialet har båda författarna 

diskuterat tolkningar av olika citat ur intervjupersonernas berättelser för att säkerställa att 

citaten har uppfattats lika. Efter bearbetning av insamlat material kom de nya övergripande 

temana att benämnas som personalens upplevelser av arbetet, skillnader mellan 

organisationsformerna och samverkan. Inom samtliga teman har det framkommit 

underteman vilka har presenterats med egna underrubriker. För analys av insamlat material 

har de teoretiska perspektiven feminism och gräsrotsbyråkrati valts vilka har ansetts 

relevanta för att tolka och förstå intervjupersonernas upplevelser. 

 Tillförlitlighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är enligt Bryman (2011) två begrepp genom vilka en studies kvalitet 

kan bedömas, främst inom kvantitativa studier. Det har dock diskuterats att begreppen inte 

är fullt lämpade för att bedöma kvaliteten på kvalitativa studier då begreppen främst 

innefattar en mätning av resultatet, vilket inte är det huvudsakliga fokuset för dessa studier. 
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Det kan därför krävas att begreppen anpassas till den kvalitativa studien vilket Bryman 

menar kan göras genom att istället bedöma studiens tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitligheten i studien menas enligt Bryman (2011) motsvara de krav som ställs inom 

kriterierna för den kvantitativa forskningen nämligen trovärdighet som motsvarar intern 

validitet, överförbarhet vilket motsvarar extern validitet, pålitlighet vilket motsvarar 

reliabilitet samt en möjlighet att konfirmera och styrka vilket motsvarar en objektivitet i 

studien. För att styrka studiens kvalitet utifrån trovärdighet kan intervjupersonerna delges 

det material som insamlats och bearbetats under studiens gång och efter det att studien blivit 

färdigställd, vilket Bryman benämner som respondentvalidering. Intervjupersonerna har 

delgetts att de kommer att få ta del av studien då den är färdigställd samt att de har rätt att 

kommentera på transkriberat material under studiens gång om detta önskas. För att styrka 

överförbarheten menar Bryman att studien bör innehålla fylliga beskrivningar av den kultur 

som presenteras. Erfarenheter från samtliga intervjupersoner har löpande presenterats 

genom flertalet citat och beskrivningar för att styrka överförbarheten. Då studien innefattar 

berättelser från åtta intervjupersoner som arbetat på kommunala och ideella skyddade 

boenden vid en specifik tidpunkt finns en begränsning i överförbarheten, studien kan 

däremot menas ge en indikation för hur det kan se ut för personer som befinner sig i en 

liknande kontext. För att studien ska uppfylla kravet om pålitlighet menar Bryman  att 

forskarna bör ha ett granskande synsätt gentemot arbetet. Detta har styrkts genom att 

samtliga moment i studiens process har beskrivits och reflekterats över på ett ingående sätt. 

Handledare har även varit delaktig i granskandet av arbetet. Författarna har varit medvetna 

om att en total objektivitet ej kan uppnås i samhällelig forskning. Författarna har dock i 

största möjliga mån arbetat för att inte medvetet påverka utförandet och slutsatserna i 

arbetet för att en så stor objektivitet som möjligt ska uppnås i arbetet.  

Äktheten beskrivs enligt Bryman (2011) bedömas utifrån fem kriterier. Kriterierna inbegriper 

om studien ger en rättvis bild av intervjupersonernas berättelser, om undersökningen bidrar 

till en bättre förståelse hos intervjupersonerna för den egna situationen, om 

intervjupersonerna genom studien får en förståelse för hur andra i miljön upplever 

situationen samt om deltagandet lett till att intervjupersonerna kan förändra samt har fått 

större möjligheter till att förändra eventuella åtgärder. Äktheten i studien har styrkts genom 

att intervjuguiden har berört frågor om både positiva och negativa aspekter i relation till 

arbetet för att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att på ett nyanserat sätt diskutera olika 

erfarenheter. Författarna till studien har även diskuterat uppfattningar och tolkningar av 

intervjupersonernas berättelser för att i största möjliga mån undvika felaktiga tolkningar av 

insamlat material. Det har även lyfts fram och diskuterats i studien hur intervjupersoner kan 

ha liknande eller olika uppfattningar och förhållningssätt gällande olika frågor. Författarna 

har påtalat anonymiteten under intervjuernas gång för att intervjupersonerna skulle känna 

att det var okej att diskutera mer kritiska åsikter och för att äktheten skulle styrkas. 
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 Etiskt ställningstagande 

Inför studien gjordes en självskattande etikprövning av det område och de intervjupersoner 

som skulle komma att undersökas i studien. Handledare har även varit delaktig i det etiska 

övervägandet och godkänt studiens undersökningsområde. Studiens syfte har inte varit att 

undersöka känsliga personuppgifter utan personliga erfarenheter av den egna organisationen 

och arbetet. Känsliga personuppgifter innebär enligt Vetenskapsrådet (2018) information om 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller politisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening, hälsa eller sexualliv. En fråga i intervjuguiden har varit om intervjupersonerna 

skulle vilja se någon förändring på politisk nivå för möjlighet till att göra ett bättre arbete, 

denna fråga bedömdes dock inte vara av en sådan karaktär att den skulle kunna leda till 

skada eller men för intervjupersonerna. Frågan bedömdes inte fokusera på 

intervjupersonernas egna politiska åsikter utan om generella förbättringsområden i relation 

till arbetet. 

Intervjupersonerna i studien fick inför intervjuerna ta del av ett missivbrev (se bilaga A) och 

en intervjuguide (se bilaga B) vilket skickades till ansvarig chef eller den personal som hade 

ansvar för mailkontakt på boendet. I missivbrevet förklarades det att studien följer de 

forskningsetiska kraven vilka Bryman (2011) beskriver innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att intervjupersonerna i studien ska informeras om vad de har 

för uppgift i studien, att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonerna när som helst har 

möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. Informationskravet ska även innefatta all övrig 

information som kan komma att påverka intervjupersonens inställning till medverkan i 

studien (Bryman, 2011). Samtliga intervjupersoner har informerats om deltagandets syfte 

och frivillighet i missivbrevet samt innan intervjuerna. En diskussion har förts vid 

intervjuernas början angående att författarna är medvetna om att ett medverkande i studien 

skulle kunna vara av känslig karaktär då studien fokuserar på erfarenheter i arbetet med 

personer som befinner sig i en utsatt position. En diskussion har även förts med 

intervjupersonerna angående att författarna syftar till att göra en jämförande studie med 

erfarenheter från personal på ideella respektive kommunala skyddade boenden.  

Samtyckeskravet innebär att författarna till studien ska inhämta samtycke från deltagarna 

(Bryman, 2011). Samtliga intervjupersoner som har deltagit i studien har varit vuxna och har 

gett muntligt samtycke till deltagande samt att insamlat material får användas i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att insamlade uppgifter till studien ska behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter i insamlat material vilket kan härledas till 

deltagarna ska avidentifieras och förvaras på ett sådant sätt att det är omöjligt för 

utomstående att ta del av informationen. Etiskt känslig information ska även utelämnas ur 

studien (Bryman, 2011). Intervjupersonerna har informerats om att de har rätt att 

kommentera insamlat material om detta önskas efter intervjuerna. Intervjupersonerna har 

även informerats om att även om de själva inte har velat censurera något i deras berättelser 

så har författarna förhållit sig till berättelserna med konfidentialiteten i åtanke under 

studiens gång. För att intervjupersonerna ska hållas anonyma i studien har de benämnts som 

”intervjupersonen” eller ”hen”. 
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Nyttjandekravet innebär att insamlat material enbart ska användas i syfte för 

forskningsändamål (Bryman, 2011). Insamlat material till studien har enbart använts till 

uppsatsens färdigställande och kommer inte att nyttjas eller utlånas för något annat syfte. 

 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras studiens resultat samt en analys av insamlat material i relation till 

tidigare forskning och teorier. Detta kapitel presenteras enligt underrubrikerna personalens 

upplevelser av arbetet, skillnader mellan organisationsformerna och samverkan i enighet 

med de teman som framkommit vid bearbetning av materialet.  

 Personalens upplevelser av arbetet   

Samtliga intervjupersoner från både de ideella och kommunala verksamheterna beskrev att 

mycket av arbetet med kvinnorna som kom till boendena bestod av att stötta kvinnorna i 

deras kontakter med myndigheter som exempelvis ekonomiskt bistånd samt att stötta med 

andra vardagliga uppgifter som behövde göras. Sju av intervjupersonerna arbetade med 

samtalsstöd, vilket var den återkommande vanligaste insatsen på boendena, då en viktig del i 

arbetet beskrevs vara att stötta kvinnorna i att bearbeta känslor och traumatiska 

erfarenheter. Wienehall och Jonssons (2008) studie bekräftar detta då det i deras studie 

framkom att en av anledningarna till att en kvinna inte lämnar sin förövare när hon blir 

utsatt för partnervåld kan vara för att hon är orolig för att hennes situation inte kommer att 

lösa sig praktiskt. De bekräftar även att kvinnor som varit utsatta för partnervåld många 

gånger kan uppleva psykisk ohälsa som en reaktion på våldet. 

Flera intervjupersoner från både de ideella och kommunala boendena berättade att en 

begränsning i deras arbete var att behålla ett arbetssätt med syftet att kvinnorna skulle få 

vara självständiga och känna att de hade egenmakt och bestämde över sin egen situation. 

Helmersson och Jönsson (2013) beskriver att det kan vara lättare för ett ideellt boende att 

använda ett empowermentperspektiv då boendet inte har lika hierarkiska maktskillnader. 

Detta är i den aktuella studien inte applicerbart då både personal från de ideella och 

kommunala boendena tyckte att de kunde vara begränsade i att använda ett 

empowermentperspektiv. En intervjuperson från ett kommunalt boende berättade att 

"Empowerment, det vore jättebra. För att jag känner att ibland så gör vi kanske för mycket 

för de placerade så att de på något sätt blir institutionaliserade". Nichols (2011) beskriver att 

om kvinnor som varit utsatta för partnervåld känner att de har inflytande och kan påverka 

sin situation innebär det en mindre risk för att de går tillbaka till förövaren. Samtidigt 

beskrev flera intervjupersoner att många kvinnor som kom till boendet mådde psykiskt dåligt 

och att de på grund av detta kunde ha svårigheter med att hantera sina ärenden. Att 

kvinnorna inte hanterade sina egna ärenden kunde enligt flera intervjupersoner även bero på 
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att de inte kunde det svenska eller engelska språket och att de därför behövde stöd av 

personalen för att ringa samtal. En intervjuperson från ett kommunalt boende berättade att:  

Ja jag försöker få dem att göra saker själva så mycket som möjligt men sen är det också, det är 

så lätt att bara göra för man vill så himla väl och man vill vara snäll men jag tänker att man gör 

en liten björntjänst. (Kommunalt boende) 

Utifrån Nichols (2011) studie och intervjupersonernas upplevelser är en reflektion att detta 

kan ses som ett dilemma i arbetet då kvinnorna å ena sidan kan ha ett stödbehov men å 

andra sidan kan ha ett behov av att utveckla den egna självständigheten. 

Två av intervjupersonerna från ett av de ideella boendena berättade att de erbjöd 

utifrånsamtal för kvinnor som inte bodde på boendet men som behövde samtalsstöd. En av 

intervjupersonerna berättade: 

Ja alltså det som vi brukar se oftast är ju att på boendet så är det oftast kvinnor som inte är 

svenskfödda, och det tänker vi beror på/…/att man inte har ett eget nätverk i Sverige 

kanske/…/ Och sen de som kommer på samtal och är utifrånkontakter det är ju liksom 

tvärtom det är ju större del svenskfödda kvinnor, och det tänker vi att det är ju utifrån det här 

med nätverket. (Ideellt boende) 

Utifrån citatet kan det tolkas att intervjupersonen upplever att beroende av hur stort nätverk 

kvinnan har desto bättre möjligheter har hon att lösa sin situation utan att ta stöd av 

myndigheter efter att ha lämnat förövaren. Detta innebär att de kvinnor som kommer till 

skyddat boende många gånger kan ha ett bristfälligt nätverk.  Gemzöe (2008) beskriver hur 

det feministiska perspektivet har breddats efter kritik om att kvinnor inte kan menas vara en 

enhetlig grupp utan att hänsyn måste tas till att olika kvinnor kan möta olika typer av 

svårigheter i samhället. Utifrån intervjupersonens berättelse och det feministiska 

perspektivet framgår det att personalen på boendet har möjlighet till att anpassa stödet för 

kvinnorna beroende av hur väletablerat nätverk hon har i sin omgivning och att personalen 

har en medvetenhet om att våldsutsatta kvinnor kan behöva olika typer av insatser eller stöd. 

5.1.1 Att arbeta i ett akut skede 

Flera av intervjupersonerna uppgav att en begränsning i deras arbete var att det generella 

arbetet mot våld mot kvinnor i samhället främst sker i det akuta skedet och att det därför kan 

vara svårt att se att arbetet leder till en förändring av samhällsproblemet. I Lehrner och 

Allans (2009) studie beskrivs att våld mot kvinnor inte längre hanteras som ett 

samhällsproblem som grundar sig i strukturella orättvisor. Författarna beskrev att våldet 

istället hanterades som enskilda ärenden utifrån ett individualiserat arbetssätt där 

socialarbetare fokuserar på individens problem och behov vilket innebär att det är svårt att 

behålla en feministisk eller strukturellt arbetssätt. Studien bekräftar intervjupersonernas 

upplevelser, däremot tolkas problemet inte ligga i att arbetet sker anpassat utifrån individen 

utan att det är allt för lite fokus på den strukturella problematiken. Återkommande under 

intervjuerna med intervjupersonerna uppkom diskussioner om hur personalen på boendena 



19 

önskade jobba mer förebyggande mot våldet, men att detta även skulle behöva ske inom flera 

områden samt mot yngre åldrar exempelvis i förskolor och skolor för att förhindra att våldet 

skulle uppkomma från första början. En intervjuperson från ett ideellt boende berättade: 

Det är ju inte bara det tänker jag, mäns våld mot kvinnor, utan det är ju attityder och jag 

tänker ju i alla fall så att det är mycket som ligger bakom det. Liksom patriarkatet, 

samhällsstrukturer och det är ju så mycket sånt som jag verkligen tänker ligger bakom och jag 

tänker att det är där man måste göra en förändring. (Ideellt boende) 

Intervjupersonen beskriver att boendets styrelse hade gjort en broschyr till män för att kunna 

engagera dem för att även de behöver bli medvetna och våga säga till om de märker att någon 

i deras omgivning har en negativ attityd mot kvinnor. Intervjupersonen beskriver likt 

Gemzöe (2008) att ojämlikheten mellan könen är något som genomsyrar samhället på flera 

nivåer. Ur ett feministiskt perspektiv kan det således menas finnas begränsningar utifrån 

omgivande samhällsnormer och att det därför måste ske en förändring på flera nivåer och 

redan i yngre åldrar för att våldet i samhället ska minska. Intervjupersonen berättar 

fortsättningsvis:  

För vi kan jobba förebyggande i tusen år men om vi aldrig går till botten med vad problemet 

faktiskt är så blir ju också, vad ska man säga, ja, det kommer ju inte ta slut. Våldet kommer ju 

inte ta slut för att vi jobbar förebyggande. (Ideellt boende) 

En intervjuperson från ett kommunalt boende instämde i åsikten om att det behövde ske mer 

förebyggande arbete inom området: 

Ja det som är den största bristen och det får ju stå för mig helt personligt men jag tror ju 

någonstans att man måste jobba med männen/.../Men man måste ju någonstans i skolans 

regi, att börja där någonstans. Börja prata mer om värderingar och mer moral, etik, att börja 

redan där att kröka med glasögonen på vad det är som gör att det brister. (Kommunalt 

boende) 

En annan intervjuperson från ett kommunalt boende förklarade att hen ansåg att det 

behövdes fler uppsökande verksamheter och att lärare, kuratorer, barnmorskor och annan 

personal som kan möta våldsutsatta unga kvinnor behöver vara uppmärksamma och 

informativa i sina möten, hen förklarade: 

Om det inte det händer så spelar det ju ingen roll att vi har hundramiljoner platser, de 

kommer ju inte dit så det behövs ju inte fler, det behövs fler vägar dit. Mycket de som träffar 

ungdomarna liksom. Att alla liksom borde upplysas om sina rättigheter och så. (Kommunalt 

boende) 

Enligt Lipsky (2010) finns det utifrån perspektivet gräsrotsbyråkrati ofta en svårighet för 

anställda inom yrken som innefattar en omfattande kontakt med människor i en 

beroendeställning att känna att de gör ett så pass bra arbete som de hade önskat. Detta 

beskrivs bero på själva naturen av arbetena och begränsningar inom den egna yrkesrollen. 
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Utifrån intervjupersonernas berättelser och perspektivet av gräsrotsbyråkrati tolkas 

intervjupersonerna uppleva att hur mycket personalen på boendet arbetar med ett 

förebyggande syfte finns det en känsla av att detta inte leder till någon större förändring av 

samhällsproblemet. Detta kan ses som en begränsning i yrkesrollen men även en 

begränsning utifrån hur våldet hanteras eller inte hanteras av andra myndigheter och 

verksamheter.  

5.1.2 Stöd i arbetet 

Samtliga intervjupersoner ansåg att de fann bra stöd hos kollegor och chef, dock ansåg en 

intervjuperson på ett av de ideella boendena att hen hade önskat fler samtal med chefen på 

boendet då det på senare tid hade skett mycket förändringar på boendet. Samtliga 

intervjupersoner från både ideella och kommunala boenden hade handledning i arbetet, 

antingen externt, internt eller både och. Två av intervjupersonerna från ett ideellt och ett 

kommunalt boende belyste att de såg handledningstillfällena som en viktig del i arbetet med 

kvinnorna då personalen ofta fick höra svåra livsberättelser och att detta kunde påverka 

deras egna mående. En intervjuperson som arbetade på ett av de ideella boendena förklarade 

vikten av handledningstillfällena: 

Och det tänker jag att de flesta arbetsplatser där man jobbar med utsatta människor behöver 

ha. För att man ska göra ett bra jobb och för att man ska hålla i jobbet. För att man behöver 

också ta hand om sig själv. (ideellt boende) 

Intervjupersonen beskriver den tyngd som det kan innebära att arbeta med personer som 

befinner sig i en utsatt situation.  Handledningstillfällen kan ses som en viktig del i att 

hantera svåra och påfrestande situationer i arbetet, inte minst när våld och konsekvenser av 

våld är något som intervjupersonerna möter ofta i sitt dagliga arbete. En intervjuperson från 

ett kommunalt boende berättade: 

Man blir full och de känner det, att man inte kan ta emot mer och utsatta personer är ju 

extremt känsliga med vem de kan berätta för och de liksom, de märker om inte du vill lyssna 

och du kan inte lyssna hur mycket som helst. Man har ju sitt liv och ska man klara av det så 

måste man liksom kunna tömma och liksom ta igen. (Kommunalt boende) 

Enligt perspektivet av gräsrotsbyråkrati så innebär arbetet med utsatta människor inte sällan 

en psykisk påfrestning. Utöver att behöva hantera de tuffa situationer som kan uppkomma i 

arbetet, förväntas gräsrotsbyråkraten ofta ha ett stort engagemang i de enskilda fallen 

(Lipsky, 2010). Detta kan bekräftas av intervjupersonernas upplever om vikten av att 

personalen behöver orka lyssna på kvinnornas berättelser och att de behöver få tillfällen att 

bearbeta sina känslor för att kunna göra ett bra jobb och må bra i sin arbetsroll. 
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 Skillnader mellan organisationsformerna 

Samtliga intervjupersoner från de kommunala boendena uppgav att de kände en trygghet i 

att vara kommunalt anställda. En av intervjupersonerna beskrev det enligt följande: "Det är 

naturligtvis säkrare på något sätt att jobba inom kommunal verksamhet och så tror jag att 

man kanske förmedlar det som professionell utövare att man lite grand, har lite mer i ryggen 

så att säga." Av intervjupersonerna från de kommunala boendena beskrev även flera att det 

var en trygghet att veta att boendet skulle komma att finnas kvar över tid och inte behöva 

förlita sig på kortsiktiga avtal. Något som flera av intervjupersonerna nämnde som en 

begränsning var däremot att de hade önskat att ha möjligheter till att spendera mer tid med 

kvinnorna eller att ha fler aktiviteter på boendena. En intervjuperson från ett kommunalt 

skyddat boende berättade: 

Sen också under tiden de är placerade här, det kan ju vara att vi har ju andra verksamheter att 

ansvara över. Jag kan känna att jag inte riktigt har den tiden som jag skulle vilja lägga på 

kvinnorna för jag har andra arbetsuppgifter som jag måste sköta. (Kommunalt boende) 

 Flera intervjupersoner från de kommunala boendena upplevde även att det fanns en 

begränsning i att boendena kunde påverkas av ekonomiska nedskärningar och kommunala 

avtal som inte var anpassade till boendena, exempelvis genom upphandlade städfirmor där 

personalen som kom till boendena var män. En intervjuperson från ett kommunalt boende 

berättade enligt följande "Och vi har avtal och upphandlade firmor och tolkar så vi kan inte 

bestämma någonting själva känns det som ibland. Så är det mycket om man är kommunalt 

boende". Flera intervjupersoner som arbetade på de kommunala boendena uppgav även att 

kommunala processer kunde vara begränsande då de kunde ta längre tid att fatta beslut i 

olika frågor samt att beslut kunde vara svåra att påverka. Enligt Lipsky (2010) kan 

gräsrotsbyråkrater påverkas negativt i sitt arbete av organisatoriska begränsningar vilka de 

själva inte kan styra över. Detta bekräftas av intervjupersonernas upplevelser av att de har 

mindre tid att lägga på kvinnorna än vad de hade önskat samt att de upplever att de har 

svårigheter att påverka beslutsprocesser gällande boendet och arbetssätten. 

En intervjuperson från ett ideellt boende beskrev likt flera andra intervjupersoner från de 

ideella boendena att "Jag upplever det som en stor frihet att vara en ideell organisation". 

Flera intervjupersoner upplevde att de hade nära till beslutsverkan för möjlighet att påverka i 

olika frågor på boendena. I Rodriguez (1988) studie framkom att det ideella boendet hade en 

organisationsform utan hierarkier och byråkrati. Boendets organisationsform visade likt 

intervjupersonernas upplevelser att personalen hade möjligheter att påverka utformandet av 

det egna arbetet och tog egna beslut gällande boendet och insatserna till kvinnorna. En 

reflektion utifrån citaten och Rodriguez studie är att personal på ideella skyddade boenden 

kan uppleva en större frihet då de har möjlighet att utforma det egna arbetet i högre grad än 

personal på kommunala boenden. 

En intervjuperson från ett ideellt boende beskrev att en begränsning med att arbeta på ett 

ideellt boende och inom en ideell förening kunde vara att hen ibland hade svårt att veta vem 

som hade ansvaret över vad. Intervjupersonen berättade att "Ibland kan jag känna så här att 

vad gör styrelsen, vad gör jag vad gör mig chef, alltså de olika rollerna, vems bord är det typ". 
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Intervjupersonen beskrev det som att hen inte alltid visste vilken arbetsuppgift som låg på 

vems bord och att det kunde finnas svårigheter i rollerna på boendet och i boendets styrelse. 

Rodriguez (1988) studie visar att i en organisation som inte är byråkratisk kan det vara 

ineffektivt att fatta beslut då det inte är uttalade tjänster där personalen har uppdelade 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. Studien bekräftar intervjupersonens upplevelse av att 

det kan finns vissa otydligheter inom en ideell organisation gällande arbetsfördelning och 

vem som fattar vilka beslut.  

Två skillnader som blev tydliga i jämförelsen mellan ett ideellt och ett kommunalt boende var 

att det ideella boendet var kvinnoseparatistiskt vilket innebär att enbart kvinnor kan sitta i 

styrelsen, vara medlemmar i föreningen, arbeta eller bo på boendet. Intervjupersonerna från 

det ideella boendet ansåg att det kunde vara problematiskt med att ha anställda män på 

boendet. En intervjuperson från ett kommunalt boende berättade att de hade flera män som 

var anställda på boendet och att intervjupersonen inte upplevde detta som en begränsning. 

Intervjupersonen beskrev att kvinnorna i många fall inte brydde sig om det var en manlig 

eller kvinnlig personal som hjälpte och stöttade dem. En intervjuperson från ett av de ideella 

boendena förklarade som kontrast till detta att: 

Kanske kan vara svårt att hålla ett samtal med en man och liksom berätta om vad en annan 

man har gjort mot en /.../ jag tror ändå att det är bara att visa på att det faktiskt finns bra män 

som inte slår en /.../ men det är väldigt svårt. (ideellt boende) 

Hen beskrev att flera av kvinnorna kunde vara rädda för män och möjligtvis inte känna sig 

bekväma med manlig personal. Samtidigt kunde intervjupersonen se ett behov av bra 

manliga förebilder på boendet då många kvinnor hade haft erfarenheter av destruktiva 

relationer med män. Beauvoir (1973) diskuterar att kvinnor kan uppleva svårigheter med att 

diskutera frågor rörande förtryck med män då de inte har samma erfarenheter av att vara 

förtryckta i samhället utifrån sitt kön. Utifrån Beauvoirs feministiska perspektiv kan 

intervjupersonens berättelse tolkas grunda sig i att kvinnorna utifrån erfarenheter av förtryck 

utifrån den kvinnliga identiteten kan känna en större samhörighet och trygghet hos andra 

kvinnor som kan ha fler liknande erfarenheter än de har till män. 

 

5.2.1 Skillnader i resurser 

Sex av åtta intervjupersoner ansåg att boendena där de arbetade hade tillräckligt med 

resurser för att tillgodose behoven hos de kvinnor som kom till dem. Flera av de boenden 

som inkluderades i studien hade olika inriktningar, exempelvis mot missbruk, 

hedersrelaterat våld och familjer med barn. Något som framkom i intervjuer med samtliga 

intervjupersoner var att inget av boendena hade möjlighet att ta emot kvinnor som hade en 

mångsidig problematik, exempelvis kvinnor som hade fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar eller en missbruksproblematik i kombination med att kvinnan hade 

barn. En intervjuperson som arbetade på ett ideellt skyddat boende beskrev att hen kunde se 

att det behövdes fler boenden med olika inriktningar: "Men det jag kan se kan behövas är 

andra typ av platser, att det kan behövas en variation av boenden". Intervjupersonens 
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berättelse av behovet av boenden med olika inriktningar kan styrkas av Gemzöes (2008) 

beskrivning av vikten av ett nyanserat perspektiv på kvinnors behov och den kritik som hon 

riktar mot att kvinnors svårigheter ofta likställs med varandra.  

Flera av intervjupersonerna som arbetade på ideella skyddade boenden uppgav att det 

faktum att de hade volontärer möjliggjorde att ordinarie personal hade mer tid till kvinnorna 

och deras formella arbetsuppgifter. Samtliga intervjupersoner från de ideella skyddade 

boendena beskrev att det underlättade att ha tillgång till volontärer då de bidrog med att 

skapa ett större socialt sammanhang på boendena. Volontärerna hjälpte till genom att de 

exempelvis gick på bio med kvinnorna, fikade, arrangerade julgransplundringar och 

påskpyssel för barnen samt andra sociala aktiviteter. En intervjuperson från ett av de ideella 

skyddade boendena berättade: 

Alla som är engagerade här, både personal, styrelse och volontärer vill så mycket. Man vill 

förändra och man vill verkligen att det ska bli bra för de här kvinnorna, det finns ett sådant 

engagemang, väldigt mycket glädje i det här som också är ett föreningsliv. Så det här med 

volontärer betyder ju jättemycket, det är häftigt att folk på sin fritid vill engagera sig för andra 

människor och det blir en kraft i det också. 

I Rodriguez (1988) studie framgick det att många kvinnor som arbetade på ett ideellt på 

skyddat boende själva hade varit utsatta för partnervåld. Detta innebar att kvinnorna på 

boendet i studien blev mindre isolerade i sin problematik och kunde se förebilder som lyckats 

ta sig igenom en liknande situation. Studien bekräftar intervjupersonens beskrivning av den 

kraft som kan återfinnas i det ideella arbetet då kvinnorna på boendet och personalen kan 

känna en stor samhörighet med varandra. 

En intervjuperson från ett ideellt boende ansåg att en begränsning med arbetet var att 

boendet fick ekonomiska medel från kommunen för varje år vilket innebar att de hade svårt 

att planera för framtiden. Hen berättade: 

 Ja vi är ju en ideell organisation vilket innebär att vi får medel för varje år. Vilket kan vara 

begränsande ibland, det är ju en stor, man vet inte riktigt hur det kommer att se ut./…/ Så det 

är väl begränsningar, i ekonomi, att vi inte kan helt göra vad vi vill och så, det beror på vilka 

medel vi får. (ideellt boende) 

Enligt Wharton (1987) är det viktigt att ideella boenden som är beroende av finansiering av 

andra snabbt söker kontakt hos andra verksamheter och myndigheter samt att de 

marknadsför sig för att få placeringar och därmed mer ekonomiska medel. Whartons studie 

bekräftar intervjupersonens upplevelse av att det kan vara begränsande att arbeta på ett 

ideellt skyddat boende som är beroende av placeringar och ekonomiska medel genom ofta 

kortsiktiga avtal. Det kan således tolkas vara svårt att planera för boendets långsiktiga 

utveckling. 

Intervjupersonerna från de ideella boendena berättade däremot att det var en begränsning 

att de inte hade personal på nätter eller helger. Intervjupersonerna som arbetade på de 

kommunala boendena berättade att de hade personal eller vakter som arbetade nattpass 
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vilket de beskrev som en möjlighet för att öka tryggheten för kvinnorna nattetid. En 

intervjuperson från ett kommunalt boende berättar: "Vi har ju dygnet-runt bemanning och vi 

har ju liksom utbildad personal". En annan intervjuperson från ett kommunalt boende 

beskrev "Men på natten är det bara en personal så nattpersonalen kan aldrig lämna boendet. 

Då måste vi ringa ambulans, till socialjouren eller ordna det på annat sätt". Flera 

intervjupersoner beskrev vikten av att boendet var bemannat nattetid då kvinnorna på 

boendet kunde uppleva ångest eller behöva stöttning i sina känslor.  

Något som framkom kunde vara en begränsning inom de kommunala boendena var att 

boendet kunde påverkas negativt av kommunala beslut om exempelvis ekonomiska 

nedskärningar. En intervjuperson berättade: "Nu har de till exempel dragit ned så att tjejerna 

inte ska få någon födelsedagspresent, det är liksom småsnålt". Enligt Lipsky (2010) kan 

gräsrotsbyråkrater finna en svårighet i att arbeta under de politiskt fastställda målen vilket 

kan innefatta en begränsning i ekonomiska möjligheter. Det framgår även att detta kan vara 

hindrande för att göra ett för gräsrotsbyråkraten fullgott arbete enligt den egna idealbilden. 

Detta kan menas överensstämma med intervjupersonens berättelse om en önskan att göra 

mer för kvinnorna men att hindras i att inte få utforma arbetet och stödet så som hen skulle 

vilja. 

 Samverkan 

Samtliga intervjupersoner uppgav att mycket av deras arbete handlar om att samverka med 

andra myndigheter och verksamheter för att samordna olika insatser kring kvinnan som hon 

behöver. Intervjupersonerna beskrev att de hade övergripande koll över vilka kontakter som 

behövde tas i olika ärenden, exempelvis med placerande handläggare, kuratorer, Ekonomiskt 

bistånd eller Skatteverket. En intervjuperson från ett ideellt boende berättade: 

Och så är det ju alla dem här praktiska sakerna som kommer med att flytta hit det kan ju vara 

att man behöver en sekretessmarkering till exempel/.../ Eller ja ekonomi, man kanske aldrig 

fått sköta sin egna ekonomi man kanske behöver hjälp att söka bostadsbidrag eller kontakta 

arbetsförmedling eller ja det är så mycket praktiskt som kommer med att lämna en relation. 

(Ideellt boende) 

Två av intervjupersonerna beskrev deras roll som spindeln i nätet och att mycket ansvar låg 

på dem att kämpa för kvinnans rätt i hennes olika ärenden. En intervjuperson från ett 

kommunalt skyddat boende berättade att: "Men det är vi som håller i kontakten med 

socialtjänsten, försörjningsstöd och de andra myndigheterna som kvinnan behöver. Lite 

spindeln i nätet". Wright och Bertrand (2016) bekräftar att många kvinnor som kommer till 

skyddat boende är i behov av många tjänster från andra myndigheter. Deras studie tar 

framförallt upp kvinnornas kontakt med jurister och domstolarna då de ofta genomgår en 

skilsmässa eller vårdnadstvist men även närvara som part om de polisanmält förövaren. Det 

framkommer även i deras studie att kvinnorna ofta känner ångest och oro inför att träffa 

handläggare, jurister eller poliser. En intervjuperson från ett ideellt boende berättade: 
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Och många är verkligen rädda för att komma i kontakt med Socialtjänsten eller göra 

polisanmälan, och där får ju vi fungera lite som en länk att försöka beskriva vad Socialtjänsten 

gör och vad deras roll är, fördelarna med att ha kontakt med Socialtjänsten, att det faktiskt är 

en möjlighet att få hjälp. (ideellt boende) 

En reflektion är att personalen behöver ha kontakt med socialtjänst och polis då kvinnorna 

många gånger kan vara rädda för vad kontakten kan innebära och leda till. Flera 

intervjupersoner från både de kommunala och ideella boendena uppgav att de hade bra 

möjligheter att hjälpa och motivera kvinnorna med myndighetskontakter samt förklara dess 

funktion. Ekström och Lindström (2016) visar på att det på Relationvåldscentrum finns 

socialarbetare som har till uppgift att vara informativa och emotionellt stöttande samt visar 

resultatet från deras studie att dessa socialarbetare är en bidragande faktor till att kvinnorna 

oftare stannar kvar i utrednings- och rättsprocessen. Utifrån detta bekräftar studien 

intervjupersonens berättelse om behovet av stöd under de olika processerna som kan finnas 

hos kvinnor som är utsatta för våld. Studien belyser dock att det är av vikt att stödet kommer 

från en handläggare som är specialiserad inom området. 

Enligt Socialstyrelsens (2013a) kartläggning av skyddade boenden uppgav cirka 94 % av de 

boenden som deltagit i kartläggningen att de ansåg att samverkan med socialtjänsten 

fungerade bra. Under intervjuerna uppgav flera intervjupersoner att samverkan med 

socialtjänst oftast fungerade bra, men att det fanns vissa situationer då samverkan kunde 

fungera sämre. Sju av åtta intervjupersoner ansåg att uppdragen som de mottog från 

socialtjänsten angående kvinnornas behov kunde vara otydligt formulerade och flera 

intervjupersoner upplevde att de kunde göra mer i sitt arbete med kvinnorna än vad de skulle 

göra enligt uppdraget.  

Flera av intervjupersonerna från de kommunala boendena och två intervjupersoner från ett 

ideellt boende ansåg att samverkan med socialtjänsten kunde se olika ut i olika kommuner då 

de kunde ta emot kvinnor från hela landet. De beskrev även att vilken handläggare och vilket 

engagemang handläggaren hade har stor betydelse för hur samverkan fungerade. Enligt 

Lipsky (2010) kan det finnas en svårighet i gräsrotsbyråkraters uppdrag vad gäller att uppnå 

en god kvalitet och individuell anpassning. Detta på grund av att gräsrotsbyråkraten ofta 

behöver utveckla effektiviserande rutiner för att hantera organisatoriska krav och 

begränsningar. Detta kan bekräftas i intervjupersonernas upplevelser av att det kunde skilja 

sig mycket gällande hur samverkan fungerar beroende av vilken handläggare som var 

involverad i ärendet samt hur pass engagerad handläggaren var i kvinnans situation. En 

intervjuperson från ett kommunalt boende ansåg att samverkan kunde ta lång tid och att det 

borde finnas deadlines för hur lång tid olika insatser får ta vad gäller kvinnor som varit 

utsatta för våld. Intervjupersonen förklarade att: "Sverige är väldigt administrativt och det 

räcker med att någon är sjuk så kan det liksom gå en vecka." Intervjupersonen berättade även 

att hen ansåg att det borde vara mer tydligt vem som har ansvar för vilka insatser gällande 

kvinnan. Intervjupersonen förklarade att det skulle vara bra om personalen på boendet och 

handläggarna på socialtjänsten hade bättre insyn i varandras verksamheter. Hen förklarade:  
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Insyn i varandras arbetsplatser, att man jobbar mer förankrat med att man ofta tänker att: 

Hur tänker försörjningsstöd? Varför tar det så lång tid? Ja men låt mig gå med dem en vecka 

för att sätta mig in i deras och känna igen ansikten där. (Kommunalt boende)  

Intervjupersonens upplevelse bekräftas av  Lehrner och Allans (2009) studie där en 

intervjuperson uppgav att hen ansåg att det kunde vara svårt att få till en god samverkan när 

samverkansparterna enbart fokuserade på klienten utifrån det egna arbetsområdet istället för 

att se på kvinnan utifrån ett helhetsperspektiv.  

5.3.1 Organisationsformens påverkan på samverkan 

Under intervjuerna frågades intervjupersonerna om de upplevde att organisationsformen 

hade någon påverkan på samverkan. Två av intervjupersonerna från ett ideellt boende 

berättade att de samverkade med en skola och en förskola i kommunen genom att de hade 

akutplatser som stod redo om det skulle komma kvinnor med barn till boendet. En av 

intervjupersonerna beskrev hur hen upplevde detta som något som underlättade arbetet: "Nu 

försöker vi ju med skolorna, vi har en skola som vi kan ringa och som vi har förberett. Och ett 

dagis och det har vi ju fått hjälp från kommunen så det är ju jättebra".  Två av 

intervjupersonerna från det andra ideella boendet berättade att de önskade att de hade mer 

samverkan med andra kvinnojourer då kvinnojourer kan arbeta olika trots att de har samma 

klientgrupp samt att det skulle vara lärorik att ta del av varandras metoder och arbetssätt.  

En intervjuperson från ett ideellt skyddat boende berättade att "Vi är en ideell förening, 

ibland så blir det inte så självklart vilken typ av samverkansforum vi sitter med, att man 

kanske får armbåga sig in lite grann i olika samverkansforum". Intervjupersonen beskrev att 

de hade samverkan med många olika grupper som samverkansgrupper som länsstyrelsen och 

kommunen anordnat, samverkansgrupper för kvinnofrid och resursgrupper för 

hedersrelaterat våld men att de ibland fick armbåga sig fram för att påverka och kunna ta del 

av olika samverkansforum. Det framgick att personalen på de ideella skyddade boendena 

kunde ha svårigheter med att samverka på samma grunder som de kommunala skyddade 

boendena då de inte redan ingick i ett specifikt sammanhang. 

Flera intervjupersoner från de kommunala boendena berättade att då boendet tillhör 

kommunens socialförvaltning så fungerar samverkan med kommunens handläggare ofta bra. 

En intervjuperson berättade att boendet även samverkade med advokater och polis vid 

situationer då det skulle göras en brottsanmälan och att detta brukade fungera bra då de ofta 

beskrevs ta sig tid att komma till boendet istället för att kvinnorna skulle behöva ta sig till 

polisstationen. En intervjuperson beskrev att: "Men man utstrålar nog en större trygghet och 

det finns mer pondus i det när det är kommun." Detta styrks av Wharton (1987) som menar 

att byråkratiskt utformade boenden med professionella anställda lättare får legitimitet och 

därmed ofta får ett mer professionellt bemötande.  
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5.3.2 Olika syn på våld 

Flera av intervjupersonerna resonerade att samverkan kunde fungera sämre i situationer då 

handläggarna som gjorde placeringar inte var lika insatta i våldsproblematiken och inte hade 

lika mycket erfarenhet av våld som personalen från boendena hade. En intervjuperson från 

ett ideellt boende och en intervjuperson från ett kommunalt boende berättade att de ibland 

samverkade med handläggare som enbart handläggde ärenden som gällde våld i nära 

relationer och hen berättade att det ofta blev mycket bättre samverkan samt att det blev 

bättre för de kvinnorna som hade en specialiserad handläggare. Intervjupersonen från det 

kommunala boendet berättade att: "Det kan man märka också/.../det är mycket lättare 

verkligen att jobba med dem. Men man märker ju att det är mycket, det blir bättre, man 

måste förstå våld för att kunna placera". Wienehall och Jonsson (2008) studie gör som 

tidigare nämnts en rekommendation att alla socialtjänster bör ha en handläggare som 

kvinnan blir tilldelad som hon kan vända sig till och som är specialiserad inom partnervåld. 

Detta bekräftas av intervjupersonernas upplevelser av att samverkan ofta fungerar bättre och 

att kvinnorna får ett bättre stöd då det är en specialiserad handläggare som är involverad i 

kvinnans situation. 

En intervjuperson som arbetade på ett av de kommunala boendena förklarade att personalen 

på boendet och handläggaren på socialtjänsten ibland kunde ha olika syn på vad som var bäst 

för kvinnan i ärenden som gällde hedersrelaterat våld, hen beskrev hur detta kunde se ut:  

Ibland har vi varit jättehårda om vi tycker att någon tjej är i kläm och Socialtjänsten lyssnar för 

mycket på föräldrarna, så vi sätter hårt mot hårt. Så ibland är det samarbetssvårigheter och vi 

har fått viss negativ feedback, att vi inte lyssnar på Socialtjänsten och att vi är omöjliga. Men 

de kvinnor som har bott hos oss har varit jättenöjda och sagt tack, ni försöker verkligen hjälpa 

mig och är på min sida och förstår hur jag har det. (kommunalt boende) 

Intervjupersonen beskrev att detta problem huvudsakligen har uppkommit när det handlar 

om unga tjejer som blir utsatta för våld eller hot av sina föräldrar eller andra 

familjemedlemmar. Intervjupersonen berättar fortsättningsvis: "Det krockar med det som 

tjejen har berättat och det som familjen har berättat. Det är jättesvårt för socialtjänsten också 

att ta ett beslut." Då placerande handläggare har en skyldighet att lyssna på föräldrarnas 

ståndpunkt när personen som söker skydd är minderårig menar intervjupersonen att 

hotbilden mot unga våldsutsatta tjejer kan förminskas av föräldrarnas version av situationen. 

Enligt Lipsky (2010) kan det som tidigare nämnt finnas begränsningar i gräsrotsbyråkraters 

möjligheter att göra ett så gott arbete som de önskar till följd av ramarna för arbetet och 

faktorer som gräsrotsbyråkraten själv inte kan påverka. Detta styrker intervjupersonens 

upplevelse av att vilja göra mer för vissa kvinnor som upplevs befinna sig i en utsatt position 

men där det framkommer för mycket motstridiga uppgifter för att placerande handläggare 

ska kunna fatta ett beslut om placering på boendet. 

En intervjuperson från ett av de ideella boendena berättade att hen även upplever en att det 

finns ett behov av ökad kunskap om våld hos andra samverkanspartners som exempelvis 

polisen då hen upplever att kvinnorna många gånger inte blir trodda på gällande vad de har 

varit med om. Wienehall och Jonsson (2008) tar i sin studie upp att en av anledningarna till 
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att kvinnan inte lämnar sin förövare är just för att hon är rädd för att inte bli trodd. 

Intervjupersonen beskrev att hen blir förvånad när hen hör att en del fall inte leder till åtal 

trots att intervjupersonen själv anser att det finns mycket bevis. Intervjupersonen beskrev 

vilka konsekvenser detta kunde innebära: 

Ja för då blir det så här att då tycker kvinnorna, för det har jag varit med om att, nej det är ju 

ingen ide, jag går tillbaka. Det händer ju i alla fall inget, jag får i alla fall ingen hjälp det blir 

jobbigare liksom, det var mycket jobbigare att lämna än att leva i det för då kan de styra 

våldet. (Ideellt boende) 

Intervjupersonen beskrev att det som kan hända om kvinnan inte känner sig lyssnad på av 

polisen är att hon anser att det inte är någon ide att försöka. Kvinnan kan då enligt 

intervjupersonen anse att det är lättare att gå tillbaka till mannen då hon hade större kontroll 

där. Det framkommer i Ekströms och Lindströms (2016) studie att de kvinnor som fått 

stöttning genom ett Relationvåldscentrum många fler gånger deltog i utredningen samt att 

de i färre fall drog tillbaka sin polisanmälan. Vad intervjupersonen uppger bekräftas av vad 

Ekströms och Lindströms studie visar gällande att det behövs mer kunskap gällande varför få 

kvinnor polisanmäler sina förövare och hur dessa kvinnors stödbehov kan se ut för att de ska 

orka delta i polisutredningen och rättsprocessen.  

 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur personal på kommunala respektive ideella 

skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor upplever verksamheten. Detta syfte har 

undersökts och besvarats utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och begränsningar anser personal på kommunala respektive ideella 

skyddade boenden att det finns i deras arbete med våldsutsatta kvinnor? 

• Hur anser personal på kommunala respektive ideella skyddade boenden att 

samverkan fungerar i relation till andra organisationer och myndigheter? 

 Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning gällande möjligheter och begränsningar i arbetet för personal 

på kommunala respektive ideella skyddade boenden har besvarats då författarna kunde se 

både likheter och olikheter i deras förutsättningar för att göra ett bra arbete. En majoritet av 

intervjupersonerna från de ideella skyddade boendena upplevde en frihet i arbetet, att de 

hade nära till beslutsverkan och att volontärerna möjliggjorde ett större socialt sammanhang 

och systerskap på boendena. Begränsningar i arbetet beskrevs vara att kortsiktiga avtal med 

kommunen kunde begränsa möjligheten till långsiktig ekonomisk planering. En majoritet av 

intervjupersonerna från de kommunala skyddade boendena upplevde en trygghet i att arbeta 
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inom en kommunal verksamhet. Begränsningar i arbetet beskrevs vara ekonomiska 

nedskärningar inom kommunen, ineffektiva och långsamma beslutsprocesser samt att det 

fanns vissa svårigheter i att påverka utformandet av arbetet.  

Utifrån intervjupersonernas upplevelser, de teoretiska perspektiven samt tidigare forskning 

har diskussioner uppkommit och reflekterats över. En reflektion utifrån det framkomna 

resultatet är att båda organisationsformerna var begränsade ekonomiskt men på olika sätt. 

De ideella boendena var beroende av fortsatta placeringar och fortsatta avtal med kommunen 

medan de kommunala boendena var begränsade av en budget som beslutats ovanifrån. En 

ytterligare reflektion är att samtliga intervjupersoner ansåg att det fanns fördelar med 

respektive organisationsform där intervjupersonerna från de ideella boendena upplevde en 

större frihet medan intervjupersonerna från de kommunala boendena upplevde en större 

trygghet i arbetet. Intervjupersonerna från de kommunala boendena önskade möjligheter till 

att kunna utforma arbetet med kvinnorna i högre grad genom att exempelvis ha mer 

inflytande i beslut gällande kvinnornas insatser. En byråkratisk organisationsform där 

personalen har ett större inflytande gällande arbetssätt och beslut kring boendet skulle 

därmed kunna ses som fördelaktigt. Intervjupersoner från samtliga skyddade boenden 

uppgav att de ville arbeta mer förebyggande. En reflektion utifrån detta är att det 

förebyggande arbetet kan vara svårt att utöva på skyddade boenden då de arbetar mycket i ett 

akut skede och att detta behöver uppmärksammas och hanteras mer av politiker i 

kommunerna. Intervjupersonerna uppgav att de arbetade i det akuta skedet och inte kunde 

förändra samhällsstrukturer, därmed menar författarna att det är genom policys och ett 

erkännande av våld i nära relation som ett samhällsproblem som en förändring kan ske 

gällande våldet.  Intervjupersonerna från de ideella boendena uppgav att de ansåg att de 

kunde vara problematiskt med manlig personal samt att den kvinnoseparatistiska 

inriktningen var en viktig del av boendet. En reflektion utifrån detta är att ideella skyddade 

boenden kan vara mer måna om att ha en kvinnoseparatistisk inriktning med kvinnlig 

personal då systerskapet kan vara en viktig del av boendets identitet och att det kan bidra till 

en större känsla av samhörighet och trygghet för kvinnorna på boendet. Ytterligare en 

reflektion utifrån detta är att de kvinnliga volontärernas arbete inte enbart bidrar med att 

arbetsbelastningen minskar för ordinarie personal utan även att de kan få en annan mer 

personlig relation till kvinnorna än vad ordinarie personal kan i egenskap av att vara 

professionella. 

Studiens andra frågeställning gällande hur personalen upplever samverkan har besvarats och 

visat på en variation av både negativa och positiva upplevelser av samverkan med 

socialtjänst, polis, förskolor och skolor. Intervjupersoner från de ideella skyddade boendena 

upplevde att de ibland kunde ha svårt att nå ut till andra myndigheter och verksamheter 

medan intervjupersonerna från de kommunala skyddade boendena uppgav att de ansåg att 

samverkan med andra myndigheter och verksamheter mestadels fungerade bra. Flera 

intervjupersoner ansåg att samverkan fungerade bättre med handläggare som var 

specialiserade på våld vilket även bekräftas av Wienehall och Jonsson (2008). De faktorer 

som bidrog till begränsningar i samverkan kunde vara om personalen ansåg att handläggare 

eller polis inte hade tillräckligt med kunskap, att de önskade att de hade mer insyn i och 

förstod varandras arbetssätt mer samt att uppdragen från socialtjänsten kunde vara otydligt 

utformade. Intervjupersoner från både de ideella och kommunala boendena ansåg även att 
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samverkan kunde se olika ut beroende på vilken handläggare kvinnan hade och vilken 

kommun hon var ifrån.  

En reflektion är att intervjupersoner från de olika boendena upplevde att de hade olika 

förutsättningar för en god samverkan då de kommunala boendena redan var en del av 

kommunen och därmed tillhörde ett tydligt samverkansforum. De ideella boendena behövde 

ofta armbåga sig fram vilket kan tänkas bero på att de inte tillhörde kommunen utan behövde 

få legitimitet och sedan bli accepterade i de samverkansforum som de ville tillhöra. 

Intervjupersonerna på de skyddade boendena upplevde att de många gånger hade ansvaret 

för att samordna de olika insatserna kring kvinnan, detta kan tänkas bero på att personalen 

fanns tillgängliga samt hade förtroende från kvinnorna. Dock kan det ses som fördelaktigt 

om ansvaret för att samordna kvinnans ärenden hanteras av specialiserade handläggare med 

expertkunskap och som kan stanna kvar i ärendet en längre tid. Utifrån det 

gräsrotsbyråkratiska perspektivet är en reflektion att begränsningarna som 

intervjupersonerna upplevde i samverkan till stor del ses bero på byråkratiska begränsningar 

och de olika tjänsternas natur snarare än individuella tillkortakommanden hos de olika 

samverkansparterna.  

De valda teoretiska perspektiven ansågs fylla en kompletterande funktion i relation till 

insamlat material och vara av relevans för denna studie. Det feministiska perspektivet har 

främst använts vid analys av upplevelser från intervjupersonerna på de ideella skyddade 

boendena. Detta på grund av att de ideella boendena hade en större anknytning till det 

feministiska förhållningssättet och ett större fokus på systerskapet i arbetet. Det 

gräsrotsbyråkratiska perspektivet har främst använts vid analys av upplevelser från 

intervjupersoner på de kommunala skyddade boendena, detta då de i större grad påverkades 

av byråkratiska faktorer. Det gräsrotsbyråkratiska perspektivet har även varit applicerbart i 

relation till frågan om samverkan för att tolka och förklara varför begränsningar kan uppstå i 

samverkan med myndigheter. Den tidigare forskningen har kunnat styrka och bekräfta 

intervjupersonernas berättelser och möjliggöra för en analys av resultatet. Artiklarna har 

bekräftat personalens upplevelse av den problematik som våldsutsatta kvinnors möter samt 

organisationsformernas möjligheter och begränsningar och hur dessa kan påverka 

samverkan. Rodriguez (1988) som har observerat ett ideellt boende har trots att forskningen 

är äldre kunnat bekräfta erfarenheterna hos intervjupersonerna på de ideella skyddade 

boendena. Lehrner och Allan (2009), Wharton (1987) och Helmersson och Jönsson (2013) 

har kunnat bekräfta hur det är att arbeta inom en byråkratisk organisationsform, däremot 

kan de inte bekräfta hur det är att vara kommunalt anställd. Författarna upplevde en 

kunskapslucka vad gäller tidigare forskning om skyddade boendens olika förutsättningar. En 

kritik mot tidigare forskning är att det innehåller för lite nationell forskning och flera äldre 

artiklar, det hade varit fördelaktigt om forskningen varit mer aktuell och mer applicerbar på 

personalens upplevelser. Detta bidrar till att tidigare forskning i denna studie kan anses som 

bristfällig samtidigt som det visar på ett behov av vidare forskning inom 

undersökningsområdet samt ger en legitim anledning till att utföra den aktuella studien.   

Studiens resultat kan anses vara relevant och viktigt för socialt arbete då det skett en 

utveckling i Sverige de senaste decennierna där det från början enbart funnits ideella 

skyddade boenden men på senare tid uppkommit allt fler kommunala skyddade boenden. 
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Författarna ser det som viktigt att reflektera över hur denna utveckling påverkar personalens 

arbete och därigenom stöttningen och insatserna till kvinnorna som bor på skyddade 

boenden. Studiens resultat visar inte att den ena organisationsformen kan anses som mer 

fördelaktig än den andra, dock ger resultatet en förståelse för vilka olika möjligheter och 

begränsningar det finns med de olika organisationsformerna. Det är även viktigt att i socialt 

arbete reflektera över hur insatserna till våldsutsatta kvinnor sett ut och varför de sett ut så 

samt hur insatserna bör vara utformade utifrån den kunskap som finns tillgänglig idag.   

 Metoddiskussion  

En semistrukturerad intervjumetod har valts för möjlighet till att få ta del av samtliga 

intervjupersoner upplevelser på ett ingående sätt. Intervjuguiden har berört olika teman 

vilka har syftat till att övergripande beröra de områden som har varit intressanta för studien. 

Intervjupersonerna kunde ge ingående svar på frågorna under intervjuerna vilket kan menas 

bekräfta att frågorna var relevanta för arbetet. Då flera teman gick ihop med varandra 

upptäcktes det däremot att det kunde vara svårt att särskilja temana utifrån 

intervjupersonernas svar. Vissa svar som handlade om personalfrågor gick även in i temat 

om organisation, vilket gjorde att intervjupersonernas svar strukturerades om efter nya 

teman i resultat- och analysdelen snarare än uppdelat efter de teman som initialt var tänkt. I 

intervjuguiden fanns även frågor om handlingsplaner, riktlinjer och policys, vilket framkom 

kan ha varit en för omfattande fråga och något som flera intervjupersoner hade svårigheter 

att svara på. Detta kan även ha berott på att intervjupersonerna inte hade reflekterat över 

denna fråga vid den första kontakten när intervjuguiden skickades ut. Intervjuguiden skulle 

således behövts testas ett fler antal gånger för möjlighet att identifiera brister som hade 

kunnat åtgärdas innan intervjuerna genomfördes. 

Det fanns en svårighet i att få tag på intervjupersoner till studien då de boenden där 

intervjupersonerna arbetade inte alltid hade tillgänglig information ute på exempelvis 

internet. En begränsning i studien är att den inledande kontakten främst har skötts via mail 

vilket har skickats till boendenas chefer eller enbart en av personalen som har varit ansvarig 

för mailkontakt på boendet. Då ett boende har kontaktats via telefon genom kommunväxeln 

har den inledande kontakten även kunnat se olika ut. Även om viss kontakt har inletts 

muntligt har dock samtliga intervjupersoner fått ta del av mail innehållandes missivbrev (se 

bilaga A) och intervjuguide (se bilaga B). Före intervjuerna har intervjupersonerna även 

tillfrågats om de har haft möjlighet att läsa igenom intervjuguide och missivbrev samt getts 

en kopia på intervjuguiden för stöd under intervjuerna om detta är något som 

intervjupersonerna önskat.  

Under intervjuerna medverkade båda författarna till studien samt en intervjuperson i taget, 

samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser enligt överenskommelse. En 

fördel med att intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser var att de inte 

behövde frångå sitt arbete under en längre tid då intervjuerna har hållits i andra städer än 

författarnas studieort. Intervjuerna tog plats i enskilda samtals- eller mötesrum med 

möjlighet till en lugn miljö där intervjuerna inte stördes av andra. Samtliga intervjuer 
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spelades in på två mobiltelefoner för att säkerställa att materialet fanns att tillgå även om en 

av inspelningarna skulle ha blivit otydlig eller avbruten. Löpande anteckningar fördes även 

av den författare som inte höll i ansvaret för att leda intervjun. Den författare som skötte 

anteckningar såg även till att följdfrågor lyftes upp som den andra författaren till studien 

kunde ha missat under intervjuerna samt ställde frågor i slutet av intervjuerna som hade 

uppkommit under intervjupersonernas berättelser. En begränsning gällande 

datainsamlingen är att vetskapen om att det som sägs kommer att spelas in kan bidra till en 

politisk korrekthet av svaren från intervjupersonerna. Det ansågs dock trots detta som mest 

fördelaktigt att spela in intervjuerna för möjlighet att korrekt återge intervjupersonernas 

svar. 

Att boendena hade olika inriktningar och att personalen hade olika tjänster bidrog till en 

variation i resultatet. Författarna har under intervjuerna behållit en neutral ton och ett 

avslappnat kroppsspråk för att motverka en påverkan på intervjupersonerna, det har även 

ställts följdfrågor som syftat till att belysa både positiva och negativa aspekter av arbetet. 

Samtliga intervjupersoners erfarenheter kunde användas i studien då deras berättelser var 

ingående och kunde bidra till en reflektion i resultat- och analysdelen. Dock utvecklade vissa 

intervjupersoner sina svar mer än andra, varav dessa kan ha tagit en större del i arbetet för 

att förklara vad intervjupersonerna menar. Studiens syfte och frågeställningar har haft fokus 

på intervjupersonernas upplevelser varav en kvalitativ intervjumetod har använts. En 

kvantitativ enkätstudie hade kunnat användas för att skapa ett mer generaliserbart resultat, 

dock hade detta inte kunnat ge en förklaring på hur och varför intervjupersonerna upplever 

arbetet och organisationsformen som de gör varav den kvalitativa metoden har varit mest 

lämplig för studien. Studien uppfyller flera av kraven för äkthet och tillförlitlighet, varav 

studien kan menas ha en god kvalitet utifrån studiens syfte, metod och förutsättningar. 

Studien kan även ge en större inblick i och förståelse för hur personal på ideella och 

kommunala skyddade boenden upplever organisationsformen och samverkan.   

 Etisk diskussion 

I enighet med informationskravet har intervjupersonerna informerats om studiens syfte, 

frågeställningar, de forskningsetiska principerna och eventuella faktorer som har kunnat 

påverka deras inställning till deltagande. Informationskravet anses uppfyllt då 

intervjupersonerna har tagit del av samtlig information gällande studien innan intervjuerna 

genomfördes. I enighet med samtyckeskravet har muntligt samtycke inhämtats från 

intervjupersonerna till deltagande i studien. En diskussion har även förts angående att 

intervjupersonerna har rätt att avbryta studien, att välja att inte svara på en fråga samt rätt 

att kommentera insamlat material om detta önskas efter intervjuerna.  I enighet med 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna varit anonyma i arbetet. En diskussion har 

förts mellan författarna angående hur detta bäst ska ske, där det initialt diskuterades om 

intervjupersonerna skulle ges fiktiva namn eller benämnas enligt siffror. Det beslutades dock 

att det var att föredra att intervjupersonerna enbart benämndes som intervjupersoner med 

en hänvisning till om de arbetade på ett kommunalt eller ideellt skyddat boende. 

Intervjupersonernas identiteter och arbetsplatser har hållits anonyma genom att de har 
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avidentifierats och genom att personlig information eller särskilt utmärkande berättelser som 

kan vara avslöjande har utelämnats ur studien. Det har däremot varit en svårighet i studien 

att försäkra konfidentialiteten mellan intervjupersonerna från samma boende då två 

intervjupersoner från varje boende intervjuades efter varandra. Detta då intervjupersonerna 

från samma boende kan förstå vad den andra intervjupersonen har sagt när de läser den 

färdigställda studien om de skulle kunna identifiera intervjupersonen genom citatet. I 

efterhand reflekterar författarna över om det hade kunnat vara fördelaktigt att ha en 

gruppintervju för att konfidentialiteten inte skulle vara lika begränsande för studiens 

resultat, dock hade personalen som tidigare nämnts ha kunnat blivit påverkade av varandra 

vilket skulle kunna påverka äktheten i svaren. Något som ytterligare skulle kunna ses som en 

begränsning i konfidentialiteten är att den inledande kontakten i vissa fall har tagits med 

chefer eller annan personal på boendet, vilket gör att annan personal kan ha information om 

intervjupersonernas deltagande. Detta sågs dock som något ofrånkomligt, då skyddade 

boenden i många fall är just skyddade och kan vara svåra att hitta information om och nå för 

utomstående. Insamlat material till studien har förvarats oåtkomligt för obehöriga genom att 

inspelat material har raderats efter transkribering och transkriberingar har sparats på privata 

datorer. Insamlat material till studien har enbart använts för sammanställning av studien i 

enighet med nyttjandekravet. 

På grund av tidsramen för studien har transkriberingar enbart skickats till ett boende där 

intervjupersonerna tydliggjorde att de ville göra korrigeringar i transkriberingarna. På grund 

av detta har studien heller inte mailats till intervjupersonerna i sitt färdiga skick, vilket kan 

ses som en begränsning i studiens tillförlitlighet då intervjupersonerna inte godkänt och 

bekräftat författarna i att tolkningen är korrekt. Intervjupersonerna har dock informerats om 

att de kommer att få ta del av studien efter att den har examinerats vilket samtliga 

intervjupersoner önskade. En reflektion över om intervjupersonerna har kunnat fara illa eller 

fått negativa känslor efter intervjuerna har även förts av författarna. Det framkom dock att 

intervjuguiden har haft huvudsakligt fokus på organisationsform och även om känsliga 

ämnen som kvinnornas svårigheter har diskuterats vid intervjuerna så ansågs de inte vara 

tillräckligt ingående för att någon skulle uppfattas ta skada av detta. Det framkom även att 

specifika exempel eller situationer som har diskuterats under intervjuerna har avidentifierats 

av intervjupersonerna själva. Flera intervjupersoner uppgav även efter intervjuerna att de 

hade börjat tänka på det egna arbetet utifrån nya perspektiv vilket uppfattades som att 

intervjuerna ledde till att de kunde få en större förståelse för den egna situationen. 

  SLUTSATSER 

En slutsats som författarna gör utifrån intervjupersonernas upplevelser i analys med teorier 

och tidigare forskning är att ansvaret för kvinnor som blivit utsatta för våld behöver ligga på 

kommunala myndigheter. Att ansvaret tidigare enbart legat på ideella föreningar visar att det 

har funnits en okunskap i samhället om kvinnors utsatthet och en brist på erkännande av 

detta som ett samhällsproblem. Än idag framgår det att en stor del av arbetet med 
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våldsutsatta kvinnor bedrivs av ideella föreningar. Samtidigt kan författarna se att det finns 

möjligheter för ideella boenden till ett större socialt sammanhang, engagemang och frihet i 

att utforma det egna arbetet. Den byråkratiska organisationsformen kan trots en högre 

rättssäkerhet och trygghet även innebära ineffektiva beslutsprocesser och ytterligare 

administrativa arbetsuppgifter vilket kan vara begränsande för personal på kommunala 

skyddade boenden då de kan ha svårigheter att utföra ett så bra arbete som de önskar. 

En ytterligare slutsats som författarna gör är att intervjupersonerna från både de ideella och 

kommunala skyddade boendena ofta hade möjlighet att göra mycket för kvinnorna genom att 

arbeta utanför deras uppdrag. Detta kan dock anses problematiskt då de upplevde att arbetet 

kunde begränsas av andra myndigheter och verksamheters hantering av ärendena samt att de 

olika aktörerna runt kvinnorna ibland ville arbeta på olika sätt.  Detta ser författarna som ett 

område som behöver utvecklas genom exempelvis ökad kunskap om och insyn i 

samverkansparters verksamheter genom exempelvis studiebesök och workshops. Det 

framkom att intervjupersonerna från de kommunala skyddade boendena upplevde att de 

hade bättre förutsättningar för en god samverkan i jämförelse med intervjupersonerna från 

de ideella skyddade boendena, detta beroende av boendenas organisationsform. En 

ytterligare slutsats som författarna gör är att våld i nära relationer är ett ämne och 

problemområde som behöver uppmärksammas i större utsträckning som ett 

samhällsproblem och som kräver mer förebyggande arbete från andra myndigheter och 

verksamheter. 

En förbättringspotential som författarna kan se är att de olika boendena skulle kunna ha en 

kompletterande roll genom att lära av varandras arbetssätt. För ytterligare studier hade 

personalens kompetens varit intressant att undersöka samt hur kvinnorna själva upplever 

olika skyddade boendens organisationsformer och arbetssätt och hur detta påverkar dem.  
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BILAGA A 

 

Missivbrev 
 

Hej! Vi är två socionomstudenter som går termin 6 på Mälardalens Högskola i Eskilstuna som ska 

skriva en C-uppsats på ämnet kvinnors utsatthet med fokus på erfarenheter hos personal på 

kommunala respektive ideella skyddade boenden. 
 

För denna undersökning kommer vi att genomföra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer och vi skulle verkligen uppskatta ert deltagande. Intervjuerna kommer max ta 60 minuter. 

Vi har en skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som vi måste följa, där det första 

kravet är informationskravet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst under 

studiens gång välja att inte svara på en fråga eller avbryta er medverkan. Ni kan själva välja om 

deltagandet ska ske på er arbetsplats eller annan plats som passar er. Enkäten kommer ta upp frågor 

som berör era erfarenheter av att jobba på ett skyddat boende samt olika teman vilka beskrivs i 

intervjuguiden. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att ni måste samtycka till att ni vill 

delta i studien samt godkänna att inhämtat material får användas i det slutgiltiga arbetet. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att ni kommer att vara anonyma i arbetet. Uppgifter 

som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt och er identitet kommer att benämnas med fiktivt 

namn i det slutgiltiga arbetet varav era berättelser inte kommer att kunna härledas till er eller er 

arbetsplats. Enligt nyttjandekravet kommer den insamlade datan enbart att användas i studiesyfte för 

en C-uppsats i kursen Examensarbete inom socialt arbete på Socionomprogrammet på Mälardalens 

Högskola. Ni kommer självklart att få ta del av arbetet när detta är färdigställt om detta önskas! 
 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 
tvdXXXXX@student.mdh.se eller mpnXXXXX@student.mdh.se.  
Ni kan även kontakta oss på telefonnummer 070-461XXXX eller 076-555XXXX. 
 

Med vänliga hälsningar 
Malin Pettersson och Tove Tottmar Virsand.  
 

Handledare: 

Mehrdad Darvishpour 

School of Health, Care and Social Welfare, 
Mälardalen University, 
073-663XXXX 

mehrdad.darvishpour@mdh.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvdXXXXX@student.mdh.se
mailto:mpnXXXXX@student.mdh.se
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BILAGA B 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 
2. Hur länge har du arbetat på skyddat boende? 

 

3. Vilken typ av tjänst har du på boendet och vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

4. Har du någon tidigare erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor? Isåfall, på 
vilket sätt? 

 

Brukare:  
 

5. Hur skulle du beskriva de svårigheter som våldsutsatta kvinnor möter under deras 
vistelse på skyddat boende?  
 

6. Vilka insatser eller förutsättningar kan du se som betydelsefulla för våldsutsatta 
kvinnor på skyddade boenden? 

 

7. Kan du se att det finns ett behov av ytterligare stöd eller insatser för våldsutsatta 
kvinnor? 

 
Personal: 
 

8. Anser du att boendet har tillräckligt med resurser för att hjälpa de kvinnor som 
kommer till er?  
 

9. Hur anser du att dina möjligheter för stöd i ditt dagliga arbete ser ut, exempelvis 
från chef, kollegor eller andra samverkanspartners? 

 
10. Anser du att verksamheten har tillräckligt tydliga handlingsplaner, policys och 
metoder?  
 

Organisation: 
 
11. Hur ser verksamheten ut där du arbetar?  
 
12. Vad anser du att det finns för möjligheter och begränsningar med verksamhetens 
organisationsform där du arbetar? 

 

13. Skulle du vilja se några förändringar på politisk nivå för möjlighet till att göra ett 
bättre arbete och för att förbättra våldsutsatta kvinnors situation?  
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Samverkan: 
 

14. Hur ser samverkan på boendet ut med andra organisationer/myndigheter?  
 

15. Finns det några brister i samverkan med andra organisationer eller myndigheter? 
Isåfall, kan detta kopplas till boendets organisationsform? 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


