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Förord 

Varmt tack till samtliga intervjupersoner som medverkat i studien! Ni har frikostigt 

delat med er av era livsberättelser och därmed gett möjlighet till ökad kunskap om 

våldsutsattas upplevelser av hur myndigheter i Västernorrland arbetar med våld i nära 

relationer. Tack också till Länsstyrelsen Västernorrland för att ha finansierat projektet. 

 

Sundsvall december 2016 

Karin Jarnkvist & Lotta Brännström 
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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur personer som är eller har varit 

utsatta för våld i en vuxen parrelation upplever att arbetet med våld i nära relationer 

hanteras av berörda myndigheter i Västernorrland. Utgångspunkten för projektet är 

den strategi mot våld i nära relationer som ett flertal myndigheter i Västernorrland satt 

upp för länet 2014-2016. De tre mål som omnämns i strategin, och som det här projektet 

tar fasta på, är att stödet till våldsutsatta och utövare av våld ska vara tillgängligt och 

likvärdigt i alla delar av länet, att myndigheternas kontakter med våldsutsatta och 

utövare av våld ska kännetecknas av god kvalitet samt att insatskedjan ska hänga ihop 

ur de våldsutsattas perspektiv.  

Vi har genomfört tematiska intervjuer med 16 personer i olika delar av länet vilka 

alla betraktar sig som våldsutsatta. Intervjuerna har fokuserat på hur väl dessa personer 

upplever att myndigheter uppfyller nämnda mål. En av studiens utgångspunkter är att 

sociala strukturer som genus, sexuell orientering och ålder har betydelse för hur 

människor relaterar till varandra. Det gäller också i relationen mellan myndigheter och 

våldsutsatta. Därför antas ett genusperspektiv i analysen av materialet.  

Resultatet visar att såväl sociala som rumsliga faktorer har betydelse för hur de 

intervjuade upplever att myndigheter hanterar deras ärenden. Vad gäller upplevelsen 

av tillgänglighet visar de intervjuades berättelser på olika hinder som finns i vägen för 

att såväl söka som få hjälp av myndigheter. Flera utsatta söker inte hjälp eller anmäler 

inte våldet till myndighetspersoner, bland annat beroende på rädsla och/eller okunskap 

om vilken hjälp som finns att få eller vad en anmälan kan leda till. Faktorer som ålder, 

kön och sociala status upplevs också påverka möjligheten till hjälp. Detsamma gäller 

vilken typ av våld personen utsatts för. Långa väntetider och handläggningstider hos 

myndigheter är också ett problem. Möjligheten till stöd upplevs vara bäst i 

Örnsköldsvik och Sundsvall, där kommunerna har särskilda funktioner för utsatta och 

våldsutövare. Mindre orters små resurser och starka social kontroll gör situationen svår 

för utsatta som bor där.  

Upplevelsen av myndighetsarbetets kvalitet är i hög grad relaterad till vilka 

personer som handlagt de intervjuades ärenden vilket indikerar en ojämn 

kunskapsnivå om våld i nära relationer bland myndighetspersoner i länet. De personer 

som upplever att myndighetens bedömning stämmer överens med den egna 

bedömningen av situationen är ofta nöjda med kvaliteten. Det gäller särskilt personer 

som utsatts för fysiskt våld och där en polisanmälan lett till fällande dom för 

våldsutövaren och eventuell enskild vårdnad av barn för den utsatte. Personen har fått 

den hjälp och stöd hen önskat och anser att kvaliteten på arbetet generellt är hög. Några 

intervjupersoner anser att vissa myndigheter har högre kvalitet på arbetet än andra. 

Personer utsatta för fysiskt våld, där bevisföringen varit tydlig, har ofta goda 

erfarenheter av polisens arbete medan de som utsatts för psykiskt våld inte anser att 

polisen varit till hjälp för dem. De som fått igenom vårdnadsärenden på det sätt de 

önskat uttrycker att socialtjänsten gör ett gott jobb medan det omvända gäller för de 
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personer som inte anser att vårdnadsutredningen varit till deras (eller barnens) fördel. 

Flera intervjuade efterfrågar mer stöd för våldsutsatta från hälso- och sjukvården. 

I fråga om bemötande synliggör studien normers och värderingars inverkan på 

myndigheters arbete. Våldsutsatta kan uppleva att de betraktas som ansvariga för 

partnerns våld vilket försvårar möjligheten till hjälp. Intervjuade män, personer utsatta 

för psykiskt våld och de som lever i socialt utsatta miljöer uttrycker att deras berättelser 

inte alltid tas på allvar och att de inte får det stöd de önskar från myndigheter. Även 

andra intervjuade säger att myndighetspersoner inte förstår deras situation och att 

kunskapen om våld i nära relationer är låg bland en del myndighetspersonal, vilket gör 

att intervjupersonen inte upplever sig bli tagen på allvar eller förstådd. Resultatet 

indikerar att det finns behov av samtal om värdegrund och normer inom myndigheter 

samt basutbildning och fortbildning om våld i nära relationer.  

Vad gäller insatskedjan mellan myndigheter indikerar resultatet att den fungerar väl 

i vissa fall och sämre i andra. De som är positiva är framför allt de kvinnor som har levt 

med män som utövat fysiskt våld och där polis snabbt kommit till platsen när den 

utsatte larmat. Ärendena har gått vidare till socialtjänst och i några fall har männen fått 

fällande domar. Kvinnorna har fått skydd och enskild vårdnad om barn. Men studien 

visar också på brister i leden mellan olika myndigheter, vilket försvårat myndigheters 

arbete och lett till att utsatta inte fått den hjälp de behöver och har rätt till. Tydligare 

rutiner och ökad samverkan kan motverka detta. 

Intervjuerna synliggör också behov av samverkan inom myndigheter. Tydligt 

specialiserade enheter inom exempelvis socialtjänst kan leda till att myndigheten 

upplevs vara svårnavigerad och att en helhetsbild över den utsattes livssituation går 

förlorad. Ökad kommunikation inom myndigheter kan motverka detta. 

Utifrån dessa resultat föreslår vi följande åtgärder:  

 Ökad information om vilken hjälp som finns att få som våldsutsatt.  

 Mer likvärdigt stöd i hela länet.  

 Mer likvärdigt bemötande.  

 Ökad samverkan mellan myndigheter.  

 Ökad kommunikation inom myndigheter.  

 Kompetensutveckling och basutbildning för myndighetspersonal om våld i 

nära relationer och den lagstiftning som berör området.  
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Inledning 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som berörda myndigheter i 

Västernorrland vill hantera och förebygga genom ökad samverkan och samordning 

myndigheterna emellan. Som ett led i detta har kommuner, landsting, polismyndighet, 

åklagarmyndighet och kriminalvård i Västernorrland satt upp en strategi mot våld i 

nära relationer för länet 2014-2016. Ett av strategins mål är att myndigheternas 

kontakter med våldsutsatta och utövare av våld ska kännetecknas av god kvalitet. Det 

innebär att arbetet i alla led är rättssäkert samt att berörda individer ska uppleva att de 

blir tagna på allvar. Omhändertagandet ska vara respektfullt, kompetent och tryggt. Ett 

annat mål med myndigheternas samarbete är att insatskedjan ska hänga ihop ur 

våldsutsattas perspektiv genom att berörda aktörer agerar snabbt och, vid behov, 

samordnat. Ytterligare ett mål är att stödet till våldsutsatta och utövare av våld ska vara 

tillgängligt och likvärdigt i alla delar av länet (Länsstyrelsen Västernorrland, 2014).  

För att kunna uppfylla målen krävs bland annat ökad kunskap om hur våldsutsatta 

upplever att arbetet med våld i nära relationer hanteras av berörda myndigheter. Det 

är vad det här forskningsprojektet syftar till att undersöka. Länsstrategin för arbetet 

med våld i nära relationer inkluderar olika former av våld och flera grupper av 

våldsutsatta. Det här projektet fokuserar på det våld som sker inom en vuxen nära 

relation. Flera av de intervjuade har barn. Således berörs även barnens utsatthet och 

behov genom de vuxnas berättelser.  

Med våld menar vi här ”varje handling riktad mot en annan person, som genom att 

denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill” (Isdal, 2001). Våldet kan vara 

av fysisk, psykologisk, sexuell eller ekonomisk art. Ofta förekommer flera former av 

våld i en och samma relation.  

Projektet antar ett genusperspektiv och utgår från att sociala strukturer som genus, 

sexuell orientering och ålder har betydelse för hur människor relaterar till varandra. 

Det gäller också i relationen mellan myndigheter och våldsutsatta. Projektets syfte är 

att öka kunskapen om hur personer som är eller har varit utsatta för våld i en vuxen 

parrelation upplever att arbetet med våld i nära relationer hanteras av berörda 

myndigheter i Västernorrland. Rapporten inleds med en genomgång av tidigare 

forskning inom området, i vilken svensk forskning fokuseras. Därefter redogör vi för 

metoden, alltså hur vi gått tillväga för att genomföra forskningsprojektet. Resultatdelen 

fokuserar på hur väl de intervjuade upplever att länets myndigheter i nuläget uppfyller 

de mål som projektet belyser gällande arbetet med våld i nära relationer; att hjälpen och 

stödet till våldsutsatta ska kännetecknas av god kvalitet och vara tillgängligt och 

likvärdigt i alla delar av länet, samt att insatskedjan ska hänga ihop. Slutligen ger vi 

förslag till förändringar för att nå målen. 
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Tidigare forskning 

Forskning om våld i nära relationer har länge varit, och är fortfarande i hög grad, 

förknippad med studier av kvinnors upplevelser av våld i vuxna heterosexuella 

relationer. Under 2000-talet har också andra grupper av utsatta uppmärksammats allt 

mer. Utsattas olika villkor utifrån strukturer som genus, etnicitet, sexuell orientering 

och ålder påverkar såväl själva uppbrottsprocessen som upplevelsen av hjälp och stöd 

från exempelvis kvinnojourer och myndigheter.  

Internationella studier visar bland annat att lesbiska kvinnor ofta möts med 

oförstånd och till och med avvisning från samhälleliga och frivilliga hjälpinstanser när 

de söker hjälp (Hassouneh & Glass, 2008; Ristock, 2002). Heteronormativitet, homo- och 

transfobi och föreställningar om till exempelvis hemlösa kvinnor påverkar på olika sätt 

den hjälp som våldsutsatta kvinnor får (Sokoloff & Dupont, 2005; Ristock, 2002). Studier 

gjorda i Sverige visar att var den utsatta bor kan påverka möjligheten att få hjälp (SOU, 

2015:55; Jarnkvist 2015). Detsamma gäller ålder, där unga kvinnor kan ha svårt att 

identifiera sig som våldsutsatta och därför inte söker hjälp (Gottzén och Korkmaz 2013). 

Betydelsen av myndighetspersoner som tidigt uppmärksammar och tar våldet på allvar 

poängteras särskilt av unga vuxna som blivit utsatta. Här är också föräldrars och andra 

vuxnas insatser av stor betydelse för att den unga ska kunna ta sig ur en destruktiv 

relation (Jarnkvist, 2015; Gottzén och Korkmaz, 2013).   

Den mesta forskning som finns om mäns utsatthet för våld i heterosexuella 

relationer är kvantitativa studier från framför allt Nordamerika, i vilka unga mäns 

utsatthet är i fokus. Många har varit jämförande studier mellan unga män och kvinnor 

och resultatet visar att kvinnor oftare utsätts för grovt, systematiskt, kontrollerande och 

sexuellt våld i jämförelse med män (Nybergh 2013). I en svensk intervjustudie med 

våldsutsatta män och kvinnor i heterosexuella relationer berättar männen att de under 

relationen levt med en rädsla för att bli anmälda av sin partner. En av de intervjuade 

blev exempelvis anmäld för våldtäkt, vilket senare visade sig vara en falsk anklagelse 

(Jarnkvist 2015). Även internationell forskning visar att rådande maskulinitetsnorm 

försvårar för männen i kontakten med myndigheterna. Enligt normen ska männen 

kunna försvara sig mot en kvinna, vilket gör att männen sällan ses som utsatta, och om 

de erkänns som utsatta betraktas de inte som fullvärdiga män. Män söker också sällan 

hjälp från myndigheter i sin utsatthet eftersom de är rädda för att bli skrattade åt, 

förödmjukade och felaktigt anklagade för att vara förövare (Tsui, Cheung and Leung, 

2010). Det negativa bemötandet gör heteronormen synlig. Mannen förväntas inte bara 

vara stark utan också vara den som utövar mest makt i en heterosexuell relation.  

Normers inverkan på bemötandet 

Kvinnor som försöker lämna en våldsam relation är i hög grad beroende av externt stöd 

för att säkerställa skydd, trygghet och socialt stöd under processen (Enander & 

Holmberg, 2008; Meyer, 2012;. Ofstehage et al, 2011). Men tidigare forskning visar att 

de som försöker att lämna sin partner inte alltid får tillgång till nödvändigt stöd, och de 
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personer som den utsatta uppsöker är inte alltid kapabla att erbjuda passande stöd och 

skydd (Enander, 2008; Meyer, 2012).  

Trots ett ökat antal stödorganisationer samt förbättrad lagstiftning för att stödja och 

stärka personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer bemöts 

våldsutsatta ofta av hållningar baserade på stereotypa föreställningar när de söker hjälp 

hos myndigheter eller frivilligorganisationer (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010; 

Douglas och Walsh, 2010; Tsui, Cheung & Leung, 2010; Meyer, 2012; Meyer 2015). Det 

är vanligt att skulden läggs på personen som återvänder till våldsutövaren (Meyer, 

2012), och att det anses vara den våldsutsattas ansvar att avsluta relationen (Douglas 

och Walsh, 2010). När våldsutsatta själva antas vara delaktiga och ansvariga för sin 

situation blir möjligheterna att få hjälp kraftigt reducerade (Meyer, 2015 ).  

I en utvärdering av projektet ”Karin” i Malmö (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010) 

framkommer att kvinnor som har kontaktat polisen upprepade gånger på grund av 

misshandel i högre grad upplever att de blir misstrodda av polisen jämfört med de som 

varit i kontakt med polisen endast en gång. Författarnas tolkning av detta är att polisen 

anser att de som söker hjälp upprepade gånger själva bidrar till sin utsatthet genom att 

inte ta sig ur situationen omedelbart, något som leder till minskad förståelse både från 

myndigheter och samhället som helhet. Dessa tolkningar korresponderar väl med en 

annan nationell studie som visar att så mycket som 38 procent av kvinnor som blivit 

utsatta för våld upprepade gånger upplever att deras behov av stöd och hjälp inte 

tillgodoses (Frenzel, 2014).  

Flera studier i Sverige uppmärksammar att våldsutsatta kvinnor kan känna att deras 

upplevelser inte blir tagna på allvar i mötet med framför allt socialtjänsten gällande 

familjerättsliga ärenden (Eriksson, 2003; Jarnkvist, 2015). Det gäller särskilt om mannen 

har visat tecken på bättring genom att exempelvis delta i samtalsgrupper för förövare. 

Intervjuade kvinnor som har välutbildade, förmögna män eller män med stort 

inflytande i den aktuella kommunen säger att de upplever sig vara särskilt utsatta i 

mötet med socialtjänsten (Jarnkvist, 2015). Männens våld upplevs inte tas på allvar 

förrän de blivit dömda för våldsbrott (Eriksson, 2003). Eriksson, som också analyserat 

svensk familjelagstiftning och intervjuat socialsekreterare om hur de pratar om våld i 

nära relationer, hävdar att föreställningar om att gemensam vårdnad alltid är det bästa 

för barnet riskerar överskugga fädrens våld och maktutövande (Eriksson, 2003; 

Eriksson, 2011).  

Betydelsen av samverkan 

Regeringen har under de senaste åren satsat mycket på att utveckla arbetet med våld i 

nära relationer. Ett stort antal insatser har ägt rum och pågår fortfarande inom olika 

myndigheter och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Den statliga 

utredningen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck (SOU 2015:55) kritiserar dock arbetat för att inte vara tillräckligt effektivt, 

kvalitativt och samordnat i flera myndigheter. Vidare ifrågasätter utredningen om de 

insatser som genomförts har medfört sådana förbättringar inom myndigheter, och 
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framför allt för våldsutsatta kvinnor och barn, som avsetts. Utredningen efterfrågar 

bland annat mer strategisk styrning, ökad kunskap bland myndighetspersoner och att 

våld i nära relationer blir ett prioriterat område istället för att som nu ofta vara ett 

sidospår. Behovet av ökad samverkan och samordning myndigheter emellan betonas 

också. Samordningen sker idag på olika sätt i olika kommuner och utredningen föreslår 

bättre och likvärdig samverkan mellan de myndigheter i Sverige som kommer i kontakt 

med personer utsatta för våld (SOU 2015:55). Projektet ”Karin” i Malmö har utarbetat 

en samverkansmodell som innebär att Kriscentrum för kvinnor aktivt tar kontakt med 

de kvinnor som anmäler brott.  I Rejmer, Sonander och Agevalls (2010) utvärdering av 

projektet blir det tydligt att den samverkan mellan myndigheter som projektet 

åstadkommit upplevs positivt av de våldsutsatta som varit i kontakt med projektet. Ett 

exempel på lyckad samverkan i annat nordiskt land är projektet Together for domestic 

violence som polis och socialtjänst i Reykjavik, Island, samverkar i. Myndigheterna har 

upparbetat en modell som innebär att polisen tillkallar utredare direkt till brottsplatsen 

efter att ha konstaterat våld i nära relation. Om barn är inblandade tillkallas också två 

personer från socialtjänsten som snabbt kan hjälpa den våldsutsatta och barnen. 

Samtliga inblandade erbjuds samtalsstöd, vilket många också tar emot. Projektet har 

pågått sedan 2013 och har inneburit en flerfaldig ökning av såväl anmälningar som 

genomförda utredningar och domar. Den snabba insatsen från samtliga myndigheter 

har också lett till en gemensam problembild bland myndighetspersonal, vilket 

underlättat deras arbete väsentligt (Hreiðarsdóttir & Þórisdóttir, 2016).   
Som tidigare nämnts skiljer sig myndigheters arbete med våld i nära relationer åt 

från kommun till kommun, vilket medför att möjligheten att få hjälp inte är likvärdig i 

hela landet (SOU 2015:55). Endast ett fåtal svenska studier behandlar myndigheters 

arbete med våld i nära relationer utifrån de utsattas perspektiv. En intervjustudie 

(Jarnkvist, 2015) visar att var den våldsutsatta bor är en avgörande faktor för hur hen 

upplever att arbetet går till och hur/om samverkan mellan myndigheter och inom 

myndigheter sker. Intervjuade utsatta kvinnor som bor i kommuner i Sverige där 

arbetet med våld i nära relationer verkar ske genom samverkan och samordning 

myndigheter emellan upplever att arbetet präglats av hög kvalitet. De har snabbt fått 

hjälp och insatskedjan har fungerat väl. Ofta har såväl de själva som deras barn fått 

adekvat hjälp i form av samtalsstöd både under uppbrottsprocessen och efter att de 

lämnat den våldsamme mannen. Andra kvinnor berättar om upplevd obalans 

myndigheter emellan vad gäller kunskap om våld i nära relationer. Samverkan inom 

och mellan myndigheterna verkar i dessa fall också vara låg. Den upplevda 

ojämlikheten vad gäller kunskap och arbetssätt gör kvinnorna osäkra på vad de kan 

säga och göra i kontakten med myndigheter för att skydda sig och sina eventuella barn. 

Frustrationen är ofta särskilt stark mot socialtjänsten (Jarnkvist 2015).  

Förutom behov av ökad samverkan mellan myndigheter pekar forskningen också 

på ökat behov av samverkan inom myndigheterna. Det gäller särskilt den specialiserade 

socialtjänsten (Grell, 2016). Specialiseringens styrkor och svagheter uppmärksammas i 

flera tidigare studier, då främst utifrån organisatoriskt perspektiv och med annat fokus 
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än våld i nära relationer (se exempelvis Bergmark et al., 2008; Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). Ett resultat är att professionell samverkan kommit att bli mycket viktig 

för aktörer på alla nivåer inom det människobehandlande området som ett sätt att 

hantera risken för fragmentisering, både inom och mellan organisationer (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013). Ett fåtal studier fokuserar på specialiseringens konsekvenser ur 

ett klientperspektiv (Bergmark & Lundström, 2005; Grell, 2016). I en färsk 

doktorsavhandling beskriver och analyserar Grell (2016) konsekvenserna av 

socialtjänstens specialisering för klienter som har kontakt med flera olika enheter inom 

socialtjänsten, vilket kan vara fallet för exempelvis våldsutsatta. Grell hävdar, att för att 

fungera väl utifrån ett klientperspektiv behöver organisationer som socialtjänsten både 

vara specialiserade och integrerade. I dagsläget är organisationen dåligt anpassad 

utifrån klienternas behov. Klienterna måste rätta sig efter de organisatoriska villkoren, 

snarare än vice versa (Grell, 2016). En konsekvens av dålig kommunikationen inom 

myndigheten kan vara att det stöd som den utsatta kan uppleva sig ha fått i 

inledningsskedet inte bibehålls när ärendet går över till en annan enhet eller 

handläggare (Jarnkvist, 2015). Klienten kan också ha svårt att hantera alla olika 

relationer inom organisationen. Ofta upplevs socialtjänsten svårnavigerad utifrån 

klientperspektiv (Grell, 2016). 

 

  



Mittuniversitetet Våldsutsattas upplevelser av kontakten 
med myndigheter 

 

11 

 

Metod 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur personer som är eller har varit 

utsatta för våld i en vuxen parrelation upplever att arbetet med våld i nära relationer 

hanteras av berörda myndigheter i Västernorrland. För att kunna besvara syftet har vi 

genomfört intervjuer. Metoden gör det möjligt att få en fördjupad förståelse för 

komplexa sammanhang, som exempelvis upplevelsen av hur insatskedjan fungerar. 

Däremot nås ingen generell kunskap. Det resultat som rapporten redovisar gäller de 

personer vi har intervjuat och ska inte betraktas som en allmän upplevelse av 

myndighetsarbetet. Det rapporten synliggör är styrkor och svagheter med 

myndighetsarbetet som våldsutsatta kan uppleva och som samtliga myndigheter 

behöver ta i beaktande vid arbetet med våld i nära relationer. De upplevelser som de 

intervjuade här ger uttryck för är också sådant som kommit fram i tidigare forskning. 

Det är med andra ord sannolikt att personer som befinner sig i liknande situationer som 

de vi har intervjuat kan uppleva myndighetskontakter på liknande sätt.  

Vi har intervjuat 16 personer i länet som själva definierar sig som våldsutsatta. 

Omkring 15 intervjuer anses vara lämpligt för att få en variation i materialet men ändå 

ha det så pass begränsat att det är möjligt att göra goda analyser (Kvale & Brinkmann, 

2009). Projektet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

samhällsvetenskaplig forskning och blev godkänt av etikprövningsnämnden vid Umeå 

universitetet i september 2015. Medverkan bygger på frivillighet och samtycke från 

deltagarna vilket innebär att de när som helst kunnat avbryta sin medverkan. Vi har 

varit måna om att deltagarna ska känna sig välinformerade om studien innan de tackar 

ja till medverkan och att de ska känna sig komfortabla under intervjun.  De intervjuade 

har haft möjlighet att välja att besvara vissa frågor eller att avbryta påbörjad intervju 

om de så önskat. Det har dock inte skett. Majoriteten av intervjupersonerna har haft 

kontakt med myndigheter och flera har det fortfarande, i synnerhet i frågor som gäller 

vårdnad om barn.  
Kontakten med intervjupersoner har tagits på flera sätt. Information om projektet 

har spridits skriftligt och muntligt genom myndigheter och organisationer som 

kommer i kontakt med våldsutsatta (se vidare i bilaga 1). All kommunikation innebär 

att den person som förmedlat information om projektet enbart lämnat information och 

inte tagit emot anmälningarna till att medverka. Dessutom har vi satt upp affischer i 

samtliga kommuner i länet, och informerat om projektet via Internet. En person har 

tillkommit genom tips från en annan intervjuperson. De som velat medverka i en 

intervju har själva anmält intresse för att delta. 

Vid tiden för intervjun har intervjupersonen fått bestämma plats för intervjun, 

vilken företrädelsevis har skett i personens hemort eller en närliggande ort. Två 

intervjuer har gjorts via telefon på grund av intervjupersonens nuvarande geografiska 

placering. Materialet har behandlats konfidentiellt och har anonymiserats under 

transkriberingen. De namn som nämns i rapporten är således fiktiva. Transkriberingen 
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har uteslutande genomförts av Lotta Brännström eller Karin Jarnkvist, således har 

ingen tredje part varit inblandad.  

Intervju- och analysmetod 

Vi har gjort tematiska intervjuer där personens egen berättelse varit central. De teman 

som behandlats är förhållandet, våldet, myndighetskontakter samt eventuell annan 

hjälp och stöd. Fokus har legat på myndighetskontakter. Under intervjun har personen 

berättat om ifall och i så fall när hen varit i kontakt med myndigheter, vilka händelser 

som utlöste kontakten, hur samarbetet och samverkan inom och mellan myndigheterna 

upplevdes samt vilka effekter mötet hade för den utsattes livssituation, såväl 

känslomässigt som praktiskt. Även intervjupersonens upplevelse av bemötandet från 

myndighetspersonalen efterfrågades i samband med berättelserna om 

myndighetskontakterna (se vidare i bilaga 2). Här är personens egen berättelse i fokus 

men som intervjuare är det viktigt att se till att de olika perspektiven kommer med.  

Vid analysen av materialet användes ett genusperspektiv vilket belyser betydelsen 

av sociala kategorier som genus, klass eller sexuell orientering för hur den intervjuade 

upplever myndighetskontakten. Även våldets karaktär (fysiskt/psykiskt) samt var den 

intervjuade bor har tagits i beaktande. Materialet har sorterats med utgångspunkt i de 

mål som finns uppsatta i länsstrategin och som projektet behandlar; upplevelsen av 

myndigheters tillgänglighet och likvärdighet, arbetets kvalitet samt myndigheters 

insatskedja.  

Det är de intervjuades berättelser om sina upplevelser av mötet med myndigheter 

som vi redovisar i rapporten. Vi har inte granskat några dokument i enskilda ärenden 

eller lyssnat till hur myndighetspersoner bedömer fallen. Vi tar heller inte ställning till 

de beslut som tagits. I rapporten är det uteslutande de intervjuades perspektiv som 

uttrycks. 

Intervjupersoner 

Vår utgångspunkt är att sociala stratifieringar som till exempel kön och etnicitet har 

betydelse för hur människor relaterar till varandra, det gäller också i kontakten mellan 

myndighetspersoner och medborgare. Tidigare forskning visar också att den 

geografiska platsen har betydelse för vilken hjälp utsatta upplever att de får. I urvalet 

av intervjupersoner har vi därför eftersträvat att få en så heterogen grupp som möjligt, 

såväl gällande sociala som geografiska villkor.  

Vi har intervjuat 14 kvinnor och två män i åldrarna 26 till 54 år. Samtliga berättar om 

erfarenheter från heterosexuella parrelationer. De intervjuade kommer från fem av 

länets sju kommuner. Den geografiska spridningen är nödvändig för att kunna få fram 

eventuella skillnader i upplevelse av myndigheternas arbete beroende på var den 

intervjuade bor. Både små och stora kommuner finns representerade i materialet. Några 

av de intervjuade bor på landsbygden, andra i tätorter och några i länets större städer. 

Två personer har annan etnisk bakgrund än svensk och har kommit till Sverige som 
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flyktingar. En person lever med missbruk i en kriminellt belastad miljö. En person har 

en fysisk funktionsnedsättning. Majoriteten av de intervjuade har nyligen haft kontakt 

med myndigheter (inom de senaste fem åren) och flera av dem har fortfarande kontakt. 

Endast ett fåtal personer berättar om händelser som har inträffat för 10 år sedan eller 

mer. Dessa finns ändå med i materialet eftersom de förhållanden som skildras känns 

igen från andra personers berättelser. Vår bedömning är således att de fortfarande är 

aktuella.  

Metodologiska begränsningar 

Tidigare forskning vittnar om återkommande svårigheter att komma i kontakt med 

personer att intervjua angående våld i nära relationer. Det gäller särskilt personer i 

minoritetsgrupper, som exempelvis HBTQ-personer. Också vi har erfarit denna 

problematik. I projektets inledningsfas strävade vi efter att inkludera personer med 

olika sexuella preferenser i materialet och vi gjorde därför särskilda ansträngningar för 

att nå våldsutsatta HBTQ-personer. Dessa gav dessvärre inget resultat. Det har också 

varit en stor utmaning att komma i kontakt med utsatta män som önskar att prata om 

sina upplevelser. Många har ångrat sig och avböjt medverkan när tiden för intervju 

närmat sig. Svårigheterna tolkar vi som ett tecken på den sociala stigmatisering som 

finns gentemot våldsutsatta män i heterosexuella relationer och HBTQ personer. I det 

här presenterade materialet finns således enbart personer som levt i heterosexuella 

relationer, och majoriteten av dem är kvinnor. 
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Våldsutsattas upplevelser av kontakten med 

myndigheter 

Nedan presenterar vi resultaten av hur väl de intervjuade upplever att länets 

myndigheter uppfyller de mål som projektet belyser vad gäller arbetet med våld i nära 

relationer. 

Tillgänglighet  

Ett av målen med myndigheters samverkan i Västernorrland är att hjälpen och stödet 

till våldsutsatta ska vara tillgängligt och likvärdigt i alla delar av länet. 

Intervjumaterialet problematiserar frågan om tillgänglighet. Vad innebär egentligen 

tillgänglighet och för vem är hjälpen tillgänglig? Något som blir tydligt är att 

sociologiska stratifieringar som etnicitet och kön har betydelse för intervjupersons 

upplevelse av möjlighet till stöd och hjälp. Nedan redogör vi för olika perspektiv av 

tillgänglighet och belyser särskilt vad som hindrat intervjupersoner från att söka 

alternativt att få hjälp av myndigheter. 

 

Söker inte hjälp 

Ett stöd som är tillgängligt bör, för att det ska fungera väl, också upplevas vara lätt att 

få tillgång till för dem som behöver det. Flera intervjupersoner berättar om upplevelser 

av svårigheter med att söka och få hjälp. Hjälpen kanske finns där men personerna 

kommer inte ända fram till den. Hjälpen är i dessa fall, enligt vår tolkning av begreppet, 

inte fullt tillgänglig. En försvårande omständighet kan vara att den utsatte inte känner 

förtroende för socialtjänsten eller kvinnojouren och därför inte söker hjälp där. Elisabeth 

är en av dem. 

Jag tog kontakt med kvinnojouren, men det är ju bara småtjejer, alltså jag 

var ju själv då drygt 30 år, men det är ju unga tjejer, kanske ingen 

livserfarenhet, de här lokalerna är ju liksom kommunens lokaler och alla 

vet vi ju, socialtjänsten, de har ju, ja vad säger man, jag har ju inte höga 

tankar om socialtjänsten. Så att det kändes som att det var ingen väg. 

(Elisabeth) 

 Elisabeth får istället hjälp av en kollega och bor hos henne ett halvår tillsammans med 

sin son efter att hon lämnat mannen.  

Ibland ser den utsatte inte sig själv som våldsutsatt och söker därför inte heller hjälp 

från myndigheter för detta. Tidigare forskning visar exempelvis att unga kvinnor har 

svårt att identifiera sig själva som våldsutsatta (Gottzén & Korkmaz 2013). Detsamma 

kan gälla män. Stefan har blivit utsatt för såväl fysiskt som psykiskt våld av sin 

dåvarande sambo/fru men har svårt att tala om sig själv som fysiskt våldsutsatt. Att 

vara utsatt för fysiskt våld verkar inte ingå i Stefans föreställning om vad det innebär 
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att vara man. ”Nja, fysiskt och fysiskt, jag är ju man, så att den psykiska misshandeln 

är värre”, säger Stefan. Denna föreställning känns igen från tidigare forskning som visar 

att utövande av våld förknippas med maskulinitet medan utsatthet för våld kopplas 

ihop med femininitet (Gottzén & Korkmaz, 2013; Gottzén 2014). Även om Stefan 

beskriver hur han lidit av det psykiska våldet tog han själv inte kontakt med några 

myndigheter, vilket kan bero på att han inte identifierade sig själv som våldsutsatt. 

Ytterligare ett hinder för att få hjälp kan vara att den utsatte vid kontakt med 

myndigheter inte berättar att hen utsätts för våld av sin partner. Flera kvinnor som fått 

läkarvård efter fysisk misshandel säger att de inte har berättat om misshandeln även 

om vårdpersonal frågat om de utsatts för våld. Rakel är en av dem. Hon var med om 

en grov misshandel som ledde till sjukhusvistelse i fem dagar och uppmanades av 

vårdpersonal att anmäla händelsen till polis men på grund av en pågående 

vårdnadsutredning om barn från tidigare förhållande vågade Rakel inte anmälan 

mannen för misshandel. Rakel var rädd för att inte få vårdnaden om barnet om misshandeln 

blev känd. Denna rädsla finns hos flera av intervjupersonerna.  

Inte heller Aisha berättar om att hon blivit misshandlad när hon söker vård efter att 

ha blivit utsatt för fysiskt våld, eftersom hon är rädd för mannen. Aisha berättar:  

När jag var gravid så bråkade han med mig när jag duschade. Jag tror jag 

var gravid i tredje månaden. Han slog mig i huvudet och jag gick till 

vårdcentralen. (…) men jag sa inte till dem att han slog mig då för jag var 

jätterädd för honom. (Aisha) 

Att inte berätta om våldet kan också vara ett sätt att skydda förövaren. Nours pojkvän får 

ofta ångest efter att han slagit henne. En gång åkte de till akuten vid en sådan 

ångestattack. Läkarna frågade Nour om när ångestattackerna uppstår. ”Jag sa att det 

händer bara, jag sa inget om att vi bråkade eller att han slog mig”, berättar Nour. Hon 

säger att hon ofta talar med sina vänner om misshandeln och de uppmanar henne att 

gå till polisen, vilket Nour vid tiden för intervjun ännu inte har gjort. Hon är rädd för 

att mannen, som nyligen avtjänat ett straff i fängelse för misshandel av en annan kvinna, 

riskerar bli straffad igen. Nour vill inte att det ska hända. 

Alla säger ’du måste göra det’, men samtidigt, om jag gör det så skadar jag 

kanske honom, eller jag förstör hans framtid. (…) Jag vill inte vara en till 

dålig kvinna i hans liv. (Nour) 

Ytterligare ett skäl för Nour att inte anmäla våldet är att hon inte litar på att polisen hjälper 

henne. Nour har tidigare gjort flera anmälningar om trakasserier och hot som hon fått 

från människor i den misshandlande mannens omgivning men polisen har inte kunnat 

hjälpa henne med det.  

Det kanske är en orsak också till att jag inte anmäler, att jag inte är så säker 

på att polisen kan hjälpa och då är jag rädd att han blir extra arg på mig att 

jag gjorde det och kan göra mig mera illa eller något sådant. (Nour) 
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Nour, som själv kommit till Sverige från ett land i Mellanöstern, påtalar också behovet 

av information till kvinnor som kommer nya till Sverige och som inte känner till den 

hjälp och stöd som erbjuds här.  

Jag känner många, många som får … deras man eller deras pojkvänner gör 

dem illa, och de vågar inte gå till polisen säger de. Och det är på grund av 

bakgrunden, på grund av kulturen, att kvinnan ska lyssna på mannen och 

kvinnan ska inte göra något utan att fråga mannen. Så tyvärr, när vi kom 

till Sverige så har vi inte fått bra information om det och vi har inte fått veta 

riktigt vad vi kan göra och … Ingen som visade att vi kan anmäla så att de 

hjälper oss. (Nour) 

Nour anser att myndigheter bör ge information om stöd och tala om våld i nära 

relationer redan på migrationsverkets boenden, i samband med annan information som 

ges till nyanlända. Behovet av särskilda insatser för kvinnor med annan etnisk 

härkomst än svensk uppmärksammas också i Länsstyrelsens kartläggning av hur 

myndigheter i Västernorrland arbetar med våld i nära relationer (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2012). 

Nour nämner den kulturella bakgrunden som ett skäl till varför en del invandrade 

kvinnor inte anmäler sina män. Men rädslan för vad som kan hända om förövaren får 

reda på att den våldsutsatta har gjort en polisanmälan, kontaktat kvinnojour eller annat 

är något som hindrat även svenskfödda intervjupersoner från att söka stöd och hjälp.  

Emma, som varit utsatta för fysiskt våld av sin dåvarande sambo, berättar att hon 

under flera år ringde anonymt till kvinnojour och socialtjänst för att få stöd innan hon 

vågade ta steget att göra en polisanmälan. 

Jag har ringt flera gånger anonymt till kvinnojouren och pratat med dem, 

jag har ringt flera gånger till socialtjänsten anonymt och pratat med dem. 

Jag vågade inte säga mitt namn… det har jag gjort flera gånger. Polisen 

vågade jag ju inte ringa till, men till slut i [månad och år] … då fick jag nog. 

Då ringde jag polisen första gången och då gjorde jag en anmälan. Så det 

tog ett antal år. (Emma)  

Tidigare forskning visar att utfallet av den kontakt som den utsatte slutligen tar med 

polisen ofta avgör om den våldsutsatta gör fler anmälningar eller tar andra kontakter 

med myndigheter för att få hjälp. Det är viktigt att personen som söker hjälp upplever 

sig bli tagen på allvar och att myndigheten går vidare med ärendet (Jarnkvist, 2015; 

Rejmer, Sonander & Agevall, 2010). 

Ett annat problem med tillgängligheten som framkommit under intervjuerna är 

erfarenheten av långa köer hos kommunens samtalsstöd för våldsutsatta och 

kvinnojouren, vilket hindrat utsatta kvinnor från att få hjälp i tid. Några personer 

berättar att de ringt till kvinnojourer flera gånger utan att någon gång komma fram. 
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Ojämlik hjälp 

Tidigare forskning uppmärksammar att upplevelsen av att inte ha tillgång till hjälp och 

stöd kan finnas bland personer i särskilt utsatta grupper, som exempelvis hemlösa 

kvinnor eller personer med missbruksproblem. Den speciella utsattheten blir synlig 

också i vårt intervjumaterial. Berit, som lever i en socialt utsatt miljö på en liten ort, 

upplever att hon inte blir tagen på allvar när hon söker hjälp hos exempelvis polisen. ”I 

en så här liten bygd så blir det liksom att vissa får ett speciellt rykte. Så är det ju”, säger 

Berit. Berit tycker att dessa rykten har betydelse för vilket bemötande personerna får. 

Berit ser inte polisen som en trygghet och har aldrig gjort det, säger hon.  

Alltså, ska det komma in en kvinna till en polisstation så ska hon helst vara 

halvt ihjälslagen innan de tar henne på allvar. (Berit) 

Berit berättar att hon vid flera tillfällen inte fått komma till kvinnojouren eller fått 

sjukvård eftersom det stått i polisrapporter att hon varit onykter, vilket hon säger inte 

har stämt. Det har också hänt att Berit blivit nedslagen på stan och att polisen har sett 

det men inte ingripit. Berit berättar att polisen vid ett tillfälle åkte förbi på gatan och 

sa ”sådär får man inte göra. Nu ligger hon ju avtöcknad där liksom”. Men polisen gjorde 

alltså inget för att hjälpa henne. Behovet av att utarbeta former för att hjälpa 

våldsutsatta missbrukande kvinnor har uppmärksammats i Länsstyrelsens 

kartläggning (Länsstyrelsen Västernorrland, 2012). 

Joel uttrycker att tillgången till hjälp från myndigheter också kan ha med kön att göra. 

Han tror att kvinnors våldsutsatthet tas på större allvar än mäns och att män mer sällan 

får erbjudande om hjälp.  

Man är snabbare och agerar större om det är kvinnor. Hade jag suttit och 

gråtit framför handledaren och agerat upprört kanske de hade agerat 

annorlunda, jag vet inte. (…) Jag tror att det är en annan syn på en kvinnas 

utsatthet och alltihop. (Joel) 

Joel talar här främst om att göra kön, att som kvinna gråta och agera upprört, och att 

därmed få handledares sympati och erbjudande om hjälp och stöd. Män gråter mer 

sällan inför andra och har därför, som Joel beskriver det, sämre möjligheter till stöd. 

Tillgången till hjälp upplevs också olika beroende på vilken typ av våld personen 

blivit utsatt för. De som blivit utsatta för psykiskt våld upplever i hög grad att hjälpen 

inte är till för dem, utan endast för dem som blir utsatta för fysiskt våld. Tove, som blivit 

utsatt för psykiskt våld och varit i kontakt med många myndigheter, upplever också 

svårigheter att få hjälp.  

Det är ju ingen som kan göra någonting. De står ju bara och tittar på. För 

den enda som kan göra någonting är socialtjänsten, och socialtjänsten har 

för lite… kunskap… för lite makt… för lite… resurser framför allt! Och jag 

tänker så här att det finns ingen på polismyndigheten som… kan stå upp 

och göra någonting, för det måste, för hos polisen så handlar det om bevis, 

bevis, bevis. Kan du inte bevisa, då har du ingenting här att göra.  
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[kommunens stödverksamhet för våldsutsatta]… de är ju liksom: ’Hej du 

kommer till mig, det som händer i det här rummet, jag bara stödjer dig, du 

får ingen hjälp utanför det här.’ Var någonstans får man hjälp när man 

behöver det? (Tove) 

Tove berättar om en konkret situation då hennes sambo blev hotfull mot henne i 

hemmet. Tove blev rädd och ringde polisen men fick till svar att det inte fanns något de 

kunde göra åt situationen. Tove återberättar vad polisen sa till henne när hon ringde:  

’Vi kan inte göra någonting. (…) äger han huset då kan inte vi göra 

någonting. Han måste bli våldsbenägen eller slå dig eller någonting 

först så kan du återkomma.’ (Tove) 

Frustrationen över att det krävs synliga bevis för att polisen ska gripa in i ett ärende är 

stor bland flera intervjupersoner men särskilt personer som är utsatta för psykiskt våld. 

Tove berättar om ett annat tillfälle då hon önskat att hon kunnat få konkret hjälp från 

familjerätten. Det var i samband med att mannen beviljats halva barnbidraget för deras 

gemensamma barn, trots att de skrivit avtal hos familjerätten om att Tove skulle ha 

vårdnaden för barnet. 

Jag ringer familjerätten och säger (…) ’ Kan ni skriva under på att det här 

schemat det har vi gjort tillsammans med er, det är ingenting som jag har 

hittat på’. ’Nej, vi stöder inte sådana saker’… ’Okej, men vi har ju gjort det 

här! Ni har ju själva suttit å skrivit på’ ’Nej, vi kan inte stödja dig i det här’. 

Jag bara ’Men jag behöver någonting som talar om att jag är den som har 

barnet’. ’Nej, tyvärr’. Och alltså innan jag då har övertygat (…) 

försäkringskassan, först så får jag göra en skrivelse… och lägga in en åsikt 

bara, sen måste jag gå då till (…) förvaltningsrätten heter det, om det här 

då. Så att parallellt med att jag tar hand om barnet själv, driver huset, håller 

på med en vårdnadsutredningsprocess, är gravid, har hans psykiska terror, 

så ska jag driva det här också då. (Tove) 

Toves berättelse är inte unik. Flera intervjupersoner berättar att de upplever att 

myndigheter ibland lägger krokben för dem istället för att hjälpa dem gå. Terrängen 

mellan myndigheter upplevs också vara snårig och svår att orientera sig i. Några 

berättar om att de har läst på om vilka lagar som gäller för att de ska kunna skydda sig 

mot myndigheterna när de upplever sig bli fel behandlade. Rakel är en av dem.  

Jag läste ju på om allting som stod i socialtjänstlagen och vad som gäller för 

kvinnor som varit utsatta för våld, bland annat att de ska sätta sekretess på 

det när det gäller vårdpapper och sådana saker, om det är så att det kan 

vara till nackdel för mig. (Rakel) 

Flera personer säger att de hade trott att de skulle få hjälp när de bad om det men att 

de istället tycker sig möta motstånd. Såväl det upplevda motstånd som byråkratin leder 

till som svårigheter att förstå systemet har uppmärksammats också i tidigare forskning. 
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Flera studier påtalar behovet av ökad information om hur det rättsliga systemet 

fungerar (Jarnkvist, 2015; Rejmer, Sonander, Agevall, 2010). Detta synliggör behovet av 

lyhördhet för de utsattas önskemål om stöd samt ökad informationsspridning från 

myndigheternas sida.   

Brister i sjukvården gällande hanteringen av våld i nära relationer har 

uppmärksammats i Länsstyrelsens kartläggning av myndigheters arbete (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2012). Flera av de intervjuade vittnar också om svårigheter med att få 

hjälp av sjukvården som anhörig till en person som lider av psykisk ohälsa. När exempelvis 

Joel berättar om när hans fru blev tvångsomhändertagen av psykiatrin kommer också 

svårigheter med att få hjälp som anhörig på tal. ”Det värsta i det där var egentligen att 

jag fick inget stöd, jag tyckte jag var tokig själv emellanåt”, säger han. Joel berättar att 

han talade med personalen vid avdelningen men att det, som han beskriver det, mest 

handlade om hustruns mående och inte om hans eget mående. Isa har en liknande 

upplevelse. Hon flyttade ihop med en man som visade sig ha flera psykiska diagnoser 

vilket ledde till att hon utsattes för psykiskt våld. Isa uttrycker att det är dålig kontakt 

mellan sjukhusets psykiatriska klinik och anhöriga till patienter. Hon önskar att läkarna 

i högre grad ska informera om sjukdomen och erbjuda stöd. Isa har på egen hand tagit 

hjälp av en kurator som själv har jobbat med personer med sjukdomen och har 

därigenom fått bra stöd, säger hon. Isa anser att det bör finnas mer kunskap om våld i 

nära relationer i öppenvården och att det bör erbjudas hjälp till anhöriga.  

De intervjupersoner som aldrig kommit i kontakt med psykiatrin verkar ha haft 

ännu större problem med att få stöd i sin utsatthet. Tove, som nämns tidigare i texten, 

är en av dem. Hon har samtalat med många instanser men säger att ingen tar tag i 

frågan. Tove upprepar ord som ”hjälplöshet” och ”maktlöshet” när hon pratar om 

myndigheter och säger att hon upplever dem som ”hala ålar”. Andra intervjuade har 

aldrig ens pratat med myndigheter om det psykiska våldet.  

Likvärdighet 

Enligt länsstrategin är ett mål att hjälpen till utsatta ska vara likvärdigt i alla delar av 

länet. Så verkar inte vara fallet idag. Storleken på ort och skillnaden i insatser för 

våldsutsatta påverkar upplevelsen av möjligheten till stöd. Personer som har fått 

möjlighet att ingå i samtalsgrupper eller fått annat stöd genom de specialiserade 

funktioner för arbete med våldsutsatta som finns i några av länets kommuner, uttrycker 

mer än andra att de har fått god hjälp på olika sätt. Elisabeth är en av dem som upplever 

att hon fått stor hjälp genom de gruppsamtal som hon deltagit i. 

Man blir helt, det går inte att förklara, men där var det så skönt, för där var 

det ungefär som att när man hör dem prata så säger ju alla ungefär samma 

sak. Alla har fått höra samma ord, samma sätt, samma bemötande på något 

vis, så det blir så man bara ’wow’, alltså det är sant det här som de sitter å 

säger att alla gör likadant, att det är så likt. Det är skrämmande vad likt det 

är! Det är helt otroligt. Och det är först då man kan lägga ifrån sig det så det 

liksom hamnar där på golvet som en slags hög och man känner att ’men det 
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är faktiskt inte jag utan det är någon som gör så här’. Det var fantastiskt bra, 

så det är någonting som alla skulle få gå på. (Elisabeth) 

Även tidigare forskning visar att samtalsgrupper kan vara viktiga för våldsutsattas 

process att förstå vad det är de har varit/är utsatta för. Upplevelsen av att inte vara 

ensam i sin utsatthet är här central. Kvinnorna får genom grupperna också möjlighet 

att sätta ord på sina upplevelser, vilket är centralt för förståelsen. Förståelse är i sin tur 

viktig för att den utsatta ska kunna gå vidare i sitt liv (Enander, 2008). 

Alla är dock inte lika entusiastiska över dessa samtalsstöd. Tove som gått i enskilda 

samtal anser att det behövs andra former av stöd för utsatta. Här talar Tove om hur de 

enskilda samtalen upplevts av henne.  

Hon ger mig andra sätt att tänka. Men jag menar hon kan ju ge mig hur 

många andra sätt som helst att tänka, så länge han håller på och är dum så 

spelar ju inte det någon roll… Så jag tänker att det måste se ut på något 

annorlunda sätt liksom. Sen kan jag inte säga riktigt hur men… som 

våldsutsatt så… är det ju fruktansvärt begränsade resurser som erbjuds. 

(Tove) 

Tove anser inte att enbart samtalsstöd är tillräckligt, utan efterfrågar andra mer 

konkreta insatser. Andra personer beskriver de konkreta tips som de fått genom dessa 

samtal som viktiga för hur de hanterat sin situation. Ett exempel är Joel, som levt med 

psykiskt våld under flera år utan vare sig ha bett om eller fått hjälp från myndigheter. 

När våldet övergick till fysiskt och båda i paret vid ett tillfälle anmälde varandra till 

polisen blev de erbjudna att gå i separat handledning hos socialtjänsten för par med 

våld i nära relationer. Där fick Joel rådet att anmäla till polisen så snart det hände något. 

Efter den uppmaningen började Joel att anmäla. Joel berättar att han utan detta råd inte 

hade vetat om hur han skulle bete sig.  

Vi gick ju i handledning för våld i nära relationer. (…) Och där någonstans 

så fick ju jag rådet att polisanmäla så fort det är någonting, och sen, då 

började jag göra det. (Joel) 

Vid samtal med personal vid psykiatrin får Joel också tips om att ta kontakt med 

familjerätten eftersom paret har olika åsikter om vårdnaden av barnen. Joel tar den 

kontakten då. Joel säger att han ”otaliga gånger” har ringt till socialjouren och bett om 

hjälp när det varit kris i familjen. Han har haft nära kontakt med handläggare vid barn- 

och familj, barnen har blivit utredda och Joel upplever att familjen har fått bra stöd från 

socialtjänsten. Däremot är Joel kritisk till hur lite stöd han som anhörig fått från den 

psykiatriska vården. Liksom Joel, beskriver också andra personer i länets större städer 

att de har fått information och tips från myndighetspersonal i olika verksamheter om hur de 

bör agera i olika situationer och vilka myndigheter som ska kontaktas. Dessa tips 

beskrivs av flera personer som väldigt viktiga för dem.  

Den sociala kontroll som ofta finns i små orter eller byar påverkar flera av de intervjuade 

negativt. På små orter finns stor risk att en myndighetsperson känner någon i paret 
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vilket kan försvåra situationen för den utsatte. Ett exempel är Birgitta, vars barnmorska 

berättade för förövaren om Birgittas graviditet och planerade abort, trots att Birgitta 

bett barnmorskan att inte berätta detta. Händelsen fick svåra konsekvenser för Birgitta 

och hennes barn. 

Nour har bott i en liten ort och upplevt den sociala kontroll som det kan innebära. 

Som en del av en minoritetsgrupp blir utsattheten särskilt påtaglig.   

Det som inte är bra är att här kan det vara mycket problem för folk, speciellt 

för oss som inte kommer från Sverige. Det finns ju mycket folk som kommer 

från mitt land och hans land och alla pratar. Mina föräldrar hör från folk 

vad som händer och jag har också fått hot. (Nour) 

Nu har Nour flyttat till en större stad, och hon säger att det är skönt att kunna vara 

anonym där. Andra intervjupersoner som lever i små orter eller byar nämner problem 

med att få polisen att komma dit i tid eller att själva kunna fly från en våldsam partner.  

Upplevelse av arbetets kvalitet 

De intervjuades upplevelse av kvalitén på det arbete som myndigheter gör är ofta 

kopplat till person snarare än funktion. Det gäller inom samtliga myndigheter. Birgitta har 

varit med om väldigt olika bedömningar från olika åklagare. ”Alltså de här åklagarna; 

det är som att spela på ett lotteri!”, säger Birgitta. De intervjuade berättar också om att 

deras ärenden hanterats väldigt olika beroende på vem som handlagt det och att det 

kunnat bli stora förändringar när ärendet av någon anledning bytt handläggare. Vid 

Pernillas tredje vårdnadstvist bad hon om att få byta handläggare vid socialtjänsten, 

vilket enligt henne hade stor betydelse för utgången av ärendet. ”Det var enda gången 

jag tyckte att det sköttes ganska bra”, säger Pernilla. Detta problem uppmärksammas 

också i tidigare forskning (Grell, 2016).  

 

Hög kvalitet 

Några intervjupersoner är positiva till hur samtliga myndigheter har agerat. Det gäller 

särskilt personer vars ärenden har hanterats snabbt av myndigheter och där de slutligen 

har fått igenom exempelvis fällande domar och enskild vårdnad av barn. Upplevelsen 

känns igen från tidigare forskning (Jarnkvist, 2015). Dessa personer har i regel blivit 

utsatta för fysiskt våld, där våldet varit möjligt att bevisa. Men också andra är nöjda. 

Joel anser att personalen haft ett professionellt bemötande.  

Jag tycker ju generellt att personerna som man träffar i respektive roll, de 

har ju ett professionellt sätt att agera, jag tycker man blir bra bemött, man 

blir respekterad, man blir lyssnad på. (Joel) 

Även om Joel anser att de han mött har agerat professionellt är han, som tidigare 

nämnts, inte alltid nöjd med resultatet av de möten han haft. Han anser sig exempelvis 

inte ha fått tillräckligt stöd som anhörig till en person med psykisk ohälsa. 
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Andra intervjupersoner betraktar vissa myndigheter som mer kompetenta än andra. 

Elisabeth anser att polisen handlat professionellt. Hon tycker att polisen ska ta över 

ansvaret för barnens säkerhet istället för socialtjänsten eftersom polisen enligt henne 

kan mer om våld i nära relationer och hur dessa relationer fungerar. Polisen har gett 

konkreta tips till Elisabeth om vad hon bör göra i olika situationer, som att lämna 

mannen och gömma sig, ta kontakt med kommunen för att få stöd osv. De personer 

som blivit utsatta för fysiskt våld är mer nöjda med polisens arbete än de som utsatts 

för psykiskt våld. En trolig orsak till det är att fysiskt våld är enklare att bevisa än 

psykiskt våld.  

Några intervjupersoner lyfter fram socialtjänstens goda arbete. Det är personer som 

upplever sig ha blivit lyssnade på och tagna på allvar. Socialsekreterarna och den 

utsatte har gjort samma bedömning av situationen. Socialtjänsten har i dessa fall agerat 

konsekvent och snabbt i hanteringen av ärendet, vilket upplevts som professionellt 

agerande.  

 

Bristande kvalitet 

En rad olika brister i kvaliteten hos myndigheter har kommit fram i intervjuerna. Nedan 

presenteras några av dessa. 

Flera intervjupersoner har varit med om att myndighetspersonal har gett ut 

sekretessbelagda eller väldigt känsliga uppgifter till förövaren. Birgitta har råkat ut för detta 

vid ett flertal tillfällen. Som tidigare nämnt så ber Birgitta under ett besök på 

mödravårdscentralen i samband med en graviditet barnmorskan att inte berätta att hon 

planerar göra abort. Barnmorskan ringer ändå till Birgittas sambo och berättar detta. 

Mannen tvingar Birgitta att behålla barnet genom att hota henne med att annars skada 

deras andra barn svårt. När Birgitta så småningom får skyddad identitet röjer 

socialtjänsten den två gånger när samme man ringer och ber om uppgifter, vilket leder 

till att Birgitta och barnen tvingas flytta och få nya identiteter. Birgitta berättar också 

om att hennes barn varit i kontakt med barnpsykiatrin på grund av pappans misshandel 

av barnen. Läkarna säger att barnen under inga omständigheter får ha kontakt med 

pappan men enligt Birgitta hävdar socialtjänsten att de inte kan ta hänsyn till det 

eftersom pappan är under vård för missbruk och behöver kunna träffa barnen under 

denna period. Pappans behov sätts alltså före barnens. 

Även andra intervjuade berättar om att de upplevt att barnens säkerhet inte kommit i 

första ledet från myndigheters sida. En av dem är Elisabeth, som på polisens uppmaning 

kontaktade socialtjänsten för att be om bevakat umgänge för pappan när han skulle 

träffa barnen. Enligt Elisabeth nekade socialtjänsten till detta med motiveringen att ”Nej, 

vi är bara gamla tanter så vi kan kanske inte komma om det är någon som är våldsam, 

så du får vänta på familjerätten.”  

Dålig uppföljning av anmälningar till polis och socialtjänst tas också upp som brister i 

arbetet. Vid några fall har inte polisen rapporterat anmälningar om misshandel i 

familjer med barn vidare till socialtjänsten. Andra gånger har socialtjänsten inte gått 
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vidare med de anmälningar som polisen rapporterat in. Dessa exempel nämns vidare 

under rubriken ”Insatskedjan”. 

Flera intervjupersoner berättar om situationer då myndigheter agerat på ett sätt som 

intervjupersonen uppfattar som slarvigt och bristfälligt, vilket myndigheterna ibland 

motiverat med tidsbrist. Pernilla är en av dem. När hennes drogpåverkade sambo 

börjar bråka under en fest, hotar de närvarande personerna och därefter rusar iväg med 

parets baby tillkallas polisen av en person som träffar mannen med barnet. Polisen tar 

barnet ifrån mannen men släpper honom omgående utan att drogtesta honom. Pernilla 

berättar: 

De släpper honom utan att ens drogtesta honom. Och det hade ju varit till 

jättemycket hjälp om de hade behållit honom, men de sa det att ’det är 

[namnet på en högtid], vi har så mycket att göra.’ (Pernilla) 

Polisens agerande fick stora konsekvenser för Pernilla, hon hävdar att om mannen blivit 

drogtestad vid händelsen kvällen innan så hade Pernilla kunnat bevisa att han var 

drogad den kvällen. Nu stod istället ord mot ord. Mannen var välkänd av polisen men 

socialtjänsten verkar enligt Pernilla inte ha känt till hans drogvanor. Efter händelsen 

fick socialtjänsten en rapport från polisen men där stod troligen inget om drogvanorna 

säger hon. Pernilla kontaktar socialtjänsten själv och då tror de på henne. Hon får 

överfallslarm och ensam vårdnad om barnet. Pernilla tror att hon fick vårdnaden för att 

mannen var kriminell och har ett långt brottsregister.  

Även Isa berättar om händelser som hon ser som tecken på bristande rutiner hos 

myndigheter. Ett exempel är när Isas dåvarande sambo tog hennes bil och körde 

vårdslöst i trafiken. En tid senare ringde polisen till Isa och undrade om hon ville 

anmäla mannen. Isa vågade inte anmäla. Mannen hörde samtalet vilket ledde till en 

period av bestraffning för Isa. Isa ifrågasätter polisens omdöme och hävdar att det är 

viktigt att polisen kollar upp förövaren, och dennes eventuella relation till offret, innan 

kontakt tas. Ett annat exempel är när Isa var gravid och hennes dåvarande sambo var 

med Isa varje gång hon träffade barnmorskan. Det fanns inget tillfälle då Isa kunde 

prata med barnmorskan om relationen. Barnmorskan frågade heller inget. Isa berättar 

under intervjun att hon hade blåmärken lite överallt på kroppen som hade kunnat 

upptäckas om någon hade tittat. Barnmorskorna bör vara aktsamma på signaler, där 

mannen till exempel svarar i kvinnans ställe hela tiden och har ett kontrollerande 

förhållningssätt, säger Isa. Hon tycker också att det bör finnas möjligheter för 

barnmorskan att kräva att hon enbart ska träffa kvinnan. 

De som har barn har ofta haft vårdnadsärenden hos socialtjänsten. I de fall där 

utgången av eventuella domar inte har blivit så som personerna önskat lägger de ofta 

skulden på en oförstående socialtjänst med dålig kunskap om våld i nära relationer. Även 

i de fall där personerna är nöjda med domarna uttrycker flera personer att de anser att 

kvaliteten i socialtjänstens utredningar brister och att det sätt som socialtjänsten arbetar 

på inte är rättssäkert. Elisabeth är en av dem: 
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Det man skulle önska är att det gjordes en uppryckning på utbildningen för 

de som ska jobba inom socialtjänsten, både på familjerätten och… alltså att 

man utbildas mer om det här med ja, psykologi och våld i nära relationer 

eller, vad innebär det med skyddade personuppgifter och vad innebär det 

för barn att slussas fram och tillbaka eller bo med någon som mår dåligt, 

jag vet inte.  För det är ju väldigt lite de verkar veta om det, så man får ju 

förklara hela tiden. (Elisabeth)  

Även tidigare forskning synliggör behovet av ökad utbildning om våld i nära relationer 

bland myndighetspersonal (SOU 2015:55). Enligt Elisabeth görs utredningar också på ett 

slarvigt sätt, där faktauppgifter inte kollas upp tillräckligt noga. Istället går 

socialsekreterare enligt hennes upplevelse mest på känsla. Även Stefan talar om slarvigt 

skrivna utredningar som bygger på bristfälligt underlag. Enligt honom har 

socialtjänsten till exempel kopierat texter från andra ärenden och skapat dokument om 

honom själv. I vissa fall står det andra namn än hans i olika dokument som handlar om 

honom. Han hävdar också att socialtjänsten har ändrat och klippt i uppgifter för att 

styrka det de själva påstår är ”sanningen”. ”Det de jobbar efter är att stärka sin egen 

hypotes. Det är en samhällsfara!”, säger Stefan. Stefan hävdar vidare att socialtjänsten 

röjer undan sådant som inte är fördelaktigt för den de tar parti för. Skolans anmälningar 

mot mamman har exempelvis ”försvunnit”.  

Elisabeth hävdar också att det var jäv inblandat i utredningen om en av hennes barn 

eftersom barnets pappa har en släkting som då arbetade vid socialtjänsten och som var 

inbladad i ärendet. Enligt Elisabeth har inte regler och lagar följts. Socialtjänsten lade 

ned en utredning mot mannen trots orosanmälningar från bland annat vuxenpsykiatrin. 

När dottern berättade för socialsekreterare att pappan slagit henne tog det 3 ½ månader 

innan det blev uppföljning på det. Elisabeth är en av flera intervjupersoner som är starkt 

kritisk mot socialtjänstens sätt att agera och göra utredningar på. 

Det känns som att deras utredningar är mer så att de säger ’hon säger så, 

han säger så’ och så blir det som ingenting. Jag vet inte ibland om man 

känner att … men om du har massor med faktapapper du vet, du kan visa 

såhär: lögn, lögn, lögn, lögn, lögn. Men det är ungefär som att det bryr de 

sig inte om, dom är så totalt … och så ibland när man säger ’Nej, men alltså, 

det kallas ju utredning! Då ska man väl utreda och så ska man se att om den 

ena parten sitter och blå ljuger om rubbet, alltså finns det någon anledning 

att tro på någonting då?’ Men det är ungefär som att ’Men vi är inga poliser’. 

Nä, men alltså jag trodde allvarligt talat att de var barnens polis. Och 

samma sak om det blir rapporterat att ett barn blir slaget så gör de ju, det 

tar ju flera veckor. (…) Och sen när du väl får den där utredningen, hjälpen, 

då är det ungefär som att de sitter bara å lyssnar på båda parterna och så 

blir det inget mer. Och dom enda som dom överhuvudtaget tror på, och 

som egentligen kanske inte vet så himla mycket, det är ju dagis och kanske 

BVC eller någon. Ja då kanske de fäster lite mer vikt vid det då. Men 

annars … kollar ju inga fakta, ingenting. (Elisabeth) 
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I citatet kritiserar Elisabeth inte enbart själva utredningen utan också den långa 

handläggningstiden, där anmälningar om barnmisshandel inte handläggs förrän efter 

flera veckor.  

Pernilla har varit med om flera vårdnadstvister mot sin tidigare sambo om parets 

gemensamma barn. Hon säger att hon med tiden har lärt sig hur hon ska hantera 

kontakten med myndigheter. Pernilla berättar om den senaste utredningen: 

Det var först i den utredningen som jag tyckte att jag visste hur jag skulle 

agera gentemot socialtjänsten för att det skulle gå riktigt till. Och dom 

märkte väl också att jag var starkare, jag visste reglerna, jag visste att vi 

skulle göra det här för att det skulle bli bra för mitt barn. Jag visste att de 

inte var mina kompisar som skulle hjälpa mig, och det märkte dom. (…) 

Det var enda gången jag tyckte att det sköttes ganska bra, men det var väl 

för att de märkte att jag visste vilka rättigheter jag hade, vad jag kunde 

kräva. Jag hade papper på att allt jag hade sagt tidigare om honom [var sant] 

för då hade han ju fått några fler domar på sig… rattfyllor och sådant här 

som han höll på med. Så att de såg ju att jag hade haft rätt hela tiden så att 

då kunde ju de ifrågasätta honom lite mer och jag visste på vilket sätt jag 

kunde få dem att ifrågasätta honom på. (Pernilla) 

Vid denna utredning berättar inte heller Pernilla något om hur hon själv mår i 

relationen eftersom hon upplevt att det varit till hennes egen nackdel i tidigare 

utredningar, vilket Pernilla beskriver som livsfarligt.  

Man förväntar sig ju att man kanske ska få förståelse och hjälp, att dom ska 

förstå varför man mår dåligt när man berättar varför man mår dåligt. Men 

det tar de inte ens med. De skriver inte att man berättar varför man mår 

dåligt, de berättar bara att man har sagt att man mår dåligt och så lägger de 

där parallellt till att ’det kanske är fara för barnet’ att jag mår dåligt. Och 

det är livsfarligt. (Pernilla) 

De intervjuades starka kritik mot socialtjänstens utredningar känns igen från tidigare 

intervjustudier med våldsutsatta (Eriksson, 2003; Jarnkvist, 2015). En tydligt 

specialiserad organisation (Grell, 2016) och föreställningar om att gemensam vårdnad 

är det bästa för barnet (Eriksson, 2003; Eriksson, 2011) kan bidra till att utredningar görs 

på det sätt de görs, vilket ger upplevda bristerna i arbetet. Upplevelsen av slarv kan 

vara ett tecken på att arbetsbelastningen för myndighetspersonal är hög. Tidigare 

nämnda kartläggning av myndigheters arbete i länet påtalar också behoven av 

kompetensutveckling och basutbildning bland myndighetspersonal om våld i nära 

relationer (Länsstyrelsen Västernorrland, 2012).  

 

Upplevelse av myndigheters bemötande 

Personer som är nöjda med hur deras ärenden har hanterats av myndigheterna är ofta 

också nöjda med myndighetspersoners bemötande. Detsamma gäller personer vars 
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partners har erkänt våld och/eller inte strider för vårdnad av gemensamma barn. Aisha 

är en av dem som säger att hon blivit bra bemött av samtliga myndigheter. Hon har 

också snabbt fått hjälp av både socialtjänst och polis och har nu enskild vårdnad om 

barnet. När Aisha får frågan om hur hon upplever myndigheternas bemötande säger 

hon: ”Ja, de är jättebra. Jag har också två kontaktpersoner som jag alltid har.” Aisha 

uttrycker tacksamhet inför det arbete som särskilt socialtjänst, kvinnojour och polisen 

gör.  

Personer som varit utsatta för fysiskt våld och som har kallat på polis upplever i hög 

grad att polisens bemötande har varit respektfullt och att de har blivit lyssnade på. Johanna 

berättar: 

Jag tycker att polisen har varit jättebra att ha att göra med för de som har 

varit förundersökningsledare har ju lämnat sina direktnummer och sådär, 

så det har känts jättetryggt. [De har]varit väldigt, väldigt hjälpsamma i och 

med kontaktförbudet också, när jag ringde om det så var det ju, den killen 

var inte kvar som förundersökningsledare men han tog tag i det i alla fall 

och vidareförmedlade det, och det har gått väldigt smidigt allting. (…) de 

har varit väldigt bra att ha att göra med. (Johanna) 

Pernilla är nöjd med den åklagare som handlagt hennes ärenden.  

Åklagaren tycker jag inte har gjort något fel, han har alltid varit … han 

ringde ju även innan, jag minns inte om det var under vårdnadstvisten med 

äldre dottern eller om det var innan. Han ordnade ju även så att hon blev 

hämtad på skolan av polis. (Pernilla)  

Pernilla berättar om en engagerad åklagare, som stöttar Pernilla och barnen. Hon 

uttrycker att hon upplever sig ha blivit trodd på och respekterad av åklagaren.  

Några personer säger att de upplever att de blir respektfullt bemötta av vissa 

myndigheter men inte andra. Stefan, vars fru anklagade honom för sexuellt ofredande 

efter att han begärt skilsmässa säger att polisen blev ”väldigt vänlig, väldigt 

tillmötesgående” mot honom efter att förundersökningen mot honom lagts ned. Polisen 

gav Stefan tips om hur han borde agera för att skydda sig mot fler anmälningar från 

kvinnan. Men när socialtjänsten ska delta vid ett övervakat möte mellan Stefan och 

barnen inleder socialsekreteraren med att säga ”Ja, du är skyldig, vi vet vad du har 

gjort!”. Stefan upplever sig vara dömd i socialsekreterarnas ögon, även om 

brottsutredningen mot honom lagts ned. 

Också andra intervjupersoner har upplevt att socialtjänsten tar parti för förövaren, 

vilket gör att intervjupersonen inte känner sig trodd på eller respektfullt bemött. Isa säger 

att socialsekreterarna (2 personer) har tyckt synd om förövaren, hennes dåvarande 

sambo, och att de enbart sett till hans bästa trots att Isa berättat om fysiskt våld. Att 

mannen inte ville betala underhåll för det gemensamma barnet var enligt 

socialsekreterarna i sin ordning, säger Isa, eftersom han hade förhöjda utgifter på grund 

av sin alkoholism. Socialsekreterarna hävdade också faderns rätt att umgås med barnet. 

Isa läste på hur lagen var och argumenterade tillbaka att fadern inte har någon rätt, 
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däremot har barnet rätt att umgås med sin far. Isa krävde att umgänget i så fall skulle 

ske under ordnade former. Det blev beslut om övervakat umgänge hos familjerätten, 

till vilka pappan aldrig kom. Socialsekreterarna bad slutligen Isa om ursäkt för hur de 

hade hanterat ärendet, berättar Isa. Isa var under 20 år när hon fick sitt barn och säger 

att hon har upplevt att hon på grund av låg ålder inte blivit fullt respekterad, utan att 

de har sett ned på henne. Mannen är 10 år äldre än Isa, vilket enligt henne också gav 

honom ett övertag vid samtalen med socialsekreterarna. ”Jag önskar av socialtjänsten 

att de skulle vara mer lyhörda. De sa att jag hade gjort fel och lurat av honom vårdnaden. 

De hade okunskap om våld i nära relationer,” säger Isa.  

Även Eva, som kom i kontakt med socialtjänsten efter att en person i hennes nära 

omgivning gjort en orosanmälan om hennes yngsta barn, har upplevt att 

socialsekreterare har sett ned på henne. 

Är man misshandlad, då tappar folk all respekt för en. Då är det så här 

att ’du är så dum och dålig så du låter dig bli misshandlad, så dig måste vi 

liksom tala tillrätta och gärna bestämma över och så här.’ (Eva) 

Efter upprepade samtal och återkommande orosanmälningar från polis till socialtjänst 

beslutade socialtjänsten att barnet skulle bli omhändertaget, enligt LVU. Det är med 

den upplevelsen i minnet som Eva kommenterar socialtjänstens bemötande. Under 

intervjun resonerar Eva om på vilket sätt samtalen skulle kunna föras annorlunda, och 

kommer slutligen fram till att det nog inte finns några andra sätt. 

Det går inte att göra det på något snällt sätt. Så jag tror nog att de gör sitt 

bästa och gör ett bra jobb, och det är jättebra att vi har ett samhälle där man 

värnar om barnen och att barn ska skyddas. (Eva) 

Så småningom under intervjun kommer Eva fram till att vad hon egentligen saknat är 

att hon själv, och inte enbart barnet, skulle ha blivit sedd i samtalen. På frågan om hur 

hon önskar att myndigheterna skulle kunnat agera svarar Eva: 

Att någon hade brytt sig om Eva … Det skulle ha varit bra. Jag skulle 

verkligen behöva någon att prata med … och kunna prata öppet utan att 

bli dömd. Men någon sån finns inte. Inte hos socialtjänsten i alla fall… för 

dem har inte det uppdraget tror jag. (Eva) 

Eva är en av dem som lever i en liten ort där särskilda resurser för personer som lever i 

relationer som innehåller våld saknas.  

Flera intervjupersoner tar upp problematiken med de samtal som förs vid 

exempelvis familjerätten. De anser att utgångspunkterna för dessa samtal är fel. 

Språkbruket är här centralt. Ett exempel är när socialsekreterare uttrycker att problemet 

i relationen handlar om att föräldrarna är ovänner, vilket förutsätter en slags 

maktbalans inom paret, vilket den våldsutsatta inte upplever finns. Joel, vars 

dåvarande fru lider av psykisk ohälsa och utsatte Joel för psykiskt våld, säger att om 
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socialtjänsten hade utgått från att det är den psykiska ohälsan som är problemet i 

grunden så hade maktobalansen inom paret blivit synlig.  

Jag är inte ovän med Sara, utan det är hon som far ut, men jag får höra att ’ni 

är ovänner’. Och det blir fel för mig. (Joel) 

Flera intervjuade säger att syftet med samtalen vid familjerätten är att paret ska komma 

överens, men de intervjuade tycker själva inte att det finns något att komma överens 

om. De betraktar sig som personer utsatta för våld som behöver hjälp. Elisabeth säger 

att hon inte känt sig trodd på i mötet med familjerätten. De har inte sett igenom mannens 

lögner, hävdar Elisabeth. 

Det är jättejobbigt när man redan mår dåligt, alltså man har dålig 

självkänsla, man känner sig otroligt utnyttjad och missbehandlad… och så 

mötas av myndigheter som säger att ’nej så är det nog inte, han verkar så 

trevlig’. Man känner att det är det sista man behöver höra liksom. Just det 

här när folk bara ’men han verkar ju så trevlig, och så är man ju alltid två 

som bråkar’. Och då kan man ju… ja, det är liksom … det är det sämsta. 

Just när dom alltid bara ’ja man är alltid två, och ni måste försöka komma 

överens’. Så känner man att men hur ska man kunna komma överens med 

någon som bara jävlas liksom? Om det är någon som rent ut bara vill vara 

elak med dig, och förstöra för dig, ljuga om dig, hålla på. Och så ska man 

försöka komma överens. (Elisabeth) 

Genom att trycka på att föräldrarna måste komma överens anser Elisabeth att 

socialsekreterare avslöjar sin okunskap om våld i nära relationer. Däremot är Elisabeth 

väldigt nöjd med det bemötande och samtalsstöd hon fick hos kommunens specialenhet 

för våldsutsatta.  

Även Petra berättar om hur socialtjänsten har varit blinda för problemen. När hennes 

dåvarande man misshandlar henne inför barnen agerar Petra snabbt och ser till att det 

kommer in flera orosanmälningar till socialtjänsten från både polis, skola och sjukvård 

om fysiskt våld av Petra i barnens närvaro. När paret träffar socialtjänstens barn- och 

familjeenhet upplever Petra att de inte tar så allvarligt på anmälningarna. Petra 

provocerar då sin man under samtalet för att visa socialsekreterarna vilket hett 

temperament han har och att han kan vara farlig. Petra berättar: 

Då fick vi träffa Barn och familj … och de trodde inte att det var så 

allvarligt… utan de tyckte att de hade ingen…[vi] hade ingen rådgivning 

att få av dem utan de sa bara ’Jamen ni har ju inte så allvarliga problem, ni 

kanske bara behöver gå till svenska kyrkans äktenskapsrådgivning så ska 

det nog bli bra’. Och jag tänkte ’Shit, han har hotat att döda mig… det här 

kommer inte gå bra.’ Så då provocerade jag honom när de satt bredvid för 

att de ska få se att det kan brinna till ganska fort, för jag vågade inte åka 

hem med honom. Och då tog det skruv, för de såg hur arg han blev fastän 

dom satt bredvid, så då fick de ett beslut ganska fort om att vi inte fick vara 
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tillsammans för att då skulle de ta barnen från mig. Så då fick jag åka hem 

själv, packa ihop våra saker och så fick jag ta med mig ungarna till min 

syster och bo där tills han hade hittat ett annat boende… Så där tog det i 

alla fall skruv, där hände det något. (Petra) 

Petras berättelse är inte unik. Också andra intervjupersoner berättar om att de har 

provocerat sin partner under samtalen för att visa socialsekreterarna att partnern inte 

alltid är så trevlig som hen verkar vara. De som har lyckats med detta har i flera fall 

också fått den hjälp de önskat, vilken oftast handlar om att skydda sig själva, men 

framför allt barnen, från den våldsamme partnern. Men om den aggressiva sidan av 

personen inte kommer fram vid samtalen inser socialsekreterarna, enligt flera 

intervjupersoner, ofta inte hur maktrelationerna inom paret egentligen är och då får inte 

heller samtalet den utgång som intervjupersonen hoppats på. För Petras del blev 

resultatet av samtalet just det hon önskat och hon är mycket tacksam för socialtjänstens 

stöd och hjälp till henne och barnen: ”Socialtjänsten har varit den stora tryggheten och 

den enda som har gjort att jag har kunnat gå”, säger Petra. Att, som Petra, uppleva att 

socialsekreteraren gör en annan bedömning av situationen än hon själv gör och sedan 

kämpa för att få sin vilja igenom, är en av de strategier som klienter med komplexa 

behov enligt tidigare forskning använder i kontakten med socialtjänsten (Grell, 2016). 

Andra strategier, förutom kamp, är enligt Grell konsensus, flykt respektive undergivenhet. 

Redogörelsen av de intervjuades berättelser om myndigheters bemötande visar att 

många har synpunkter på framför allt socialtjänstens bemötande, särskilt i frågor som 

rör vårdnad av barn. Tidigare forskning om hur klienter upplever olika enheter inom 

socialtjänsten visar också att de enheter som handlägger ärenden om vårdnad av barn 

upplevs som särskilt skrämmande och hotfulla (Grell, Ahmadi and Blom, 2016). Davies 

och Krane (2006) skriver att våldsutsatta kvinnor ofta är oroliga och rädda för att de 

inte kommer att få stöd av socialtjänsten och att de ska mista vårdnaden om barnen, en 

oro som tydligt kommer till uttryck i de berättelser vi fått ta del av.  

Enligt Grell (2016) är specialiseringen inom socialtjänsten en bidragande faktor till 

negativa upplevelser av kontakten med myndigheten. För de klienter som träffar flera 

olika personer med skilda ansvarsområden kan det vara svårt att veta hur en ska 

navigera mellan alla kontakter. De olika enheterna har skilda uppdrag, vilket inte alltid 

blir tydligt eller är förståeligt för klienterna. Vårt material visar också att flera 

intervjupersoner upplever sig ha blivit bra bemötta av vissa delar av socialtjänsten men 

inte lyssnade eller trodda på i andra sammanhang, vilket kan vara ett utslag av detta. 

Hur klienten upplever kontakten med socialtjänsten beror också på faktorer som hur 

mycket hen litar eller inte litar på socialtjänsten (Yatchmenoff, 2005) och hur mycket 

kontroll och makt som klienten upplever sig ha i situationen (Mirick, 2012). Dessutom 

inverkar personer i klientens närhet, som exempelvis den tidigare partnern, på 

kontakten mellan klient och socialtjänsten (Blom &  Morén, 2010). Detta blir särskilt 

tydligt i de fall där intervjupersonen berättar om hur hen har provocerat partnern vid 

samtal hos socialtjänsten för att få samtalet att gå i en viss riktning och på så vis påverka 

socialsekreterarna i deras hantering av ärendet.  
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Tidigare forskning påtalar också normers inverkan på bemötandet. Eriksson (2003, 

2011) hävdar exempelvis att socialsekreterares föreställningar om att gemensam 

vårdnad alltid är det bästa för barnet riskerar överskugga fädrens våld och 

maktutövande, vilket leder till att den våldsutsatta inte upplever sig bli tagen på allvar 

i mötet med socialtjänsten. Det förekommer också att skulden läggs på personen som 

återvänder till våldsutövaren (Meyer, 2012), och att det anses vara den våldsutsattas 

ansvar att avsluta relationen (Douglas och Walsh, 2010). Flera personer vi har intervjuat 

berättar om att de mött dessa attityder i kontakten med myndigheter, vilket bidrar till 

en negativ upplevelse av mötet.  

Sammantaget kan sägas att såväl organisatoriska som relationella och personliga 

faktorer hos såväl klient som socialsekreterare kan påverka klienters upplevelser av 

bemötandet och kontakten med socialtjänsten, vilket också blir tydligt i vårt material. 

Ökad kunskap om våld i nära relationer hos myndighetspersonal, mer kommunikation 

mellan olika enheter inom socialtjänsten samt ökad information till klienter om 

socialtjänstens organisation och olika enheters uppdrag kan bidra till att motverka 

negativa upplevelser.  

Upplevelse av myndigheters insatskedja  

Det sista av de mål för Västernorrlands myndigheter som behandlas i det här projektet 

är att myndigheters insatskedja ska hänga ihop. Myndigheterna ska verka samordnat 

och, vid behov, agera snabbt i arbetet med våld i nära relationer. Några av de personer 

vi har intervjuat upplever att så sker. Det gäller framför allt de kvinnor som har levt 

med män som utövat fysiskt våld och där polis snabbt kommit till platsen när den 

utsatte larmat. Kvinnorna har haft synliga skador på kroppen som bekräftat våldet. 

Ärendena har gått vidare till socialtjänst och i några fall har männen fått fällande domar. 

Kvinnorna har fått skydd och enskild vårdnad om barn. Vid ett av fallen kom 

socialtjänst och polis samtidigt till platsen. Polisen omhändertog mannen medan 

kvinnan och barnen fick hjälp genom stadens kvinnojour. Kvinnan fick enskild vårdnad 

av barnen och misshandeln är vid tiden för intervjun på väg att tas upp i domstol. Den 

intervjuade kvinnan är mycket nöjd med hur insatskedjan har fungerat. Ytterligare ett 

fall där intervjupersonen upplever att myndigheter har agerat snabbt och samordnat är 

när en assistent som hjälper den rullstolsburne intervjupersonen i hemmet gjorde en 

orosanmälan till socialtjänsten, vilka agerade snabbt med olika insatser. Varje gång 

intervjupersonen polisanmält sin dåvarande man för misshandel har polisen skickat en 

anmälan vidare till socialtjänsten. Den intervjuade upplever inte att funktionshindret 

haft någon inverkan på bemötande eller hantering av ärendet från myndigheternas sida. 

Men så väl hänger insatskedjan inte alltid ihop. Nedan nämner vi några av de 

exempel som finns på brister i kommunikationen mellan myndigheter.  

Emma berättar att hon dagen efter en våldsam händelse gjorde polisanmälan om 

mannens våld mot både henne och parets gemensamma barn. Men polisen gjorde 

aldrig någon orosanmälan till socialtjänsten. Hela ärendet drog ut på tiden och det tog 

2 ½ år innan mannen blev kallad på förhör hos polisen. Ärendet lades ned med 
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motiveringen att det tagit för lång tid sedan anmälan gjordes och att ett förhör med 

barnet skulle riva upp för mycket känslor för barnet. Tidigare forskning visar att 

erfarenheten av att en eventuell polisanmälan inte upplevs bli tagen på allvar eller där 

utredningen läggs ned kan leda till att den utsatte inte gör nya anmälningar (Jarnkvist, 

2015). Rejmer, Sonander, Agevall (2010) betonar betydelsen av att utsattas anmälan 

resulterar i ett rättsligt efterspel, som en bekräftelse på dennes erfarenhet av att vara 

utsatt för misshandel och kränkningar. Utsatta kvinnors misstänksamhet mot 

rättssystemet har också uppmärksammats i flera studier (Jarnkvist, 2015; Lövgren, 

2014). 

Men det är inte enbart i polisarbetet det brister. Bland de berättelser vi hört finns 

exempel på ärenden som förts vidare från polis till socialtjänst men som aldrig utretts 

av socialtjänsten. Rakel är ett exempel. Hon polisanmälde sin man flera gånger för 

fysiskt våld. Enligt henne har polisen rapporterat det vidare till socialtjänsten men de 

har inte gått vidare med anmälan. Rakel säger att hon känner sig felbehandlad. 

Och här anser jag att det är fel för man får inte släppa en som har blivit 

misshandlad på det där viset. I det här skedet så har jag ju också sett nu när 

jag tittar bakåt i tiden att polisen har gjort anmälan till socialtjänsten om att 

det finns barn med i bilden och att jag blir misshandlad. Jag fick inte ett 

samtal från socialtjänsten som följde upp det här. Inte någonting, när den 

här misshandeln var. (Rakel) 

Av Rakels berättelse av sjukhusvistelsen att döma verkar det inte heller som att 

sjukvårdspersonalen anmält misstankar om misshandel till vare sig polisen eller 

socialnämnden, trots att paret har ett gemensamt barn och trots att både läkare och 

sjuksköterskor påtalat misstankar om misshandel.   

Anmälningar görs inte heller alltid från vården till socialtjänsten. När Pernilla är 

gravid berättar hon för sin barnmorska att hon är rädd för pappan till barnet och hon 

mejlar barnmorskan om det senare också. Men barnmorskan tar inte ärendet vidare till 

socialtjänsten.  

Även Joel efterfrågar mer kommunikation mellan vård och socialtjänst. Han önskar 

att hans frus psykiska ohälsa hade rapporterats in till socialtjänsten så att det kunnat 

finnas med som underlag vid utredning om vårdnad av barnen. Joel saknar en samsyn 

hos myndigheter.  

Det finns ju liksom ingen samsyn … att man någonstans tillsammans ser på 

ärendet. Man önskar ju den här gången att psykiatrin fick prata med 

socialtjänsten för att ge dem råd i handläggningen av ärendet. Man önskar 

ju att de olika myndigheterna kunde få en samlad bild. Men när sjukvården 

och psykiatrin är inblandade, det är ju en sekretess, det är ju någonstans 

personen själv som får tala om att ’jamen såhär är det’. (Joel) 

Joel hävdar att socialtjänsten fått en felaktig bild av relationen eftersom Joels fru, Sara, 

i samtal sagt att hon mår dåligt för att Joel misshandlar henne.  
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Men hade de haft (…) någon bedömning från psykiatrin, då hade de 

kunnat ’jamen det här är ju Saras problematik’, och så hade vi ju kunnat 

föra dialogen utifrån det. Man behöver inte lägga skulden på henne för det 

men man får ju en annan förståelse. Det hade varit ett bra stöd för mig, för 

då hade fler än jag förstått liksom problematiken eller, ja, vad det nu är. 

(Joel) 

Joel tror att ett underlag från psykiatrin hade kunnat skapa en annan förståelse för 

relationen och de problem som paret hade. Problematiken med den ofta svaga 

rapporteringen från vården till socialtjänsten framkommer också i länets kartläggning 

av hur myndigheter hanterar våld i nära relationer och åtgärder ska vara vidtagna eller 

under utarbetande för att öka samverkan myndigheterna emellan (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2012). 

Ibland verkar det finnas oklarheter om vilken myndighet som ska handlägga ett ärende. 

Elisabeth berättar hur hon upplever sig ha blivit kastad mellan olika myndigheter:  

Jag har varit till socialtjänsten varje gång orosanmälningarna har kommit 

in men de säger bara ’nej, det måste familjerätten besluta’ och är man i 

familjerätten så säger de att (…) ’har inte socialtjänsten sagt någonting?’ Så 

där hamnar man ju ofta i limbo där socialtjänsten säger att ’du måste fråga 

tingsrätten’ och tingsrätten sitter och säger att ’säger inte socialtjänsten 

ifrån?’, men socialtjänsten säger ju sällan ifrån verkar det som. (Elisabeth) 

Flera intervjupersoner efterfrågar ökad kommunikation inom myndigheter, framför allt 

inom socialtjänsten. Rakel vägrade exempelvis skriva på faderskapsintyg eftersom 

barnets pappa hade misshandlat henne. Hon önskar att socialsekreterarna hade 

uppmärksammat detta så att andra inom socialförvaltningen hade förstått att allt inte 

stod rätt till och kunnat hjälpa Rakel. 

Även Tove efterfrågar ett utökat samarbete och informationsutbyte inom 

myndigheter gällande familjers situation. 

Det är ju det jag kan tycka det är som saknas hos myndigheterna över 

huvud taget, det är ju liksom att man kan inte bara säga att ’jamen du tar 

hand om barnen, jag kan ta hand om föräldrarna’. Det måste vävas samman 

det här. Man måste kommunicera med varandra, (…) Familjerätten kanske 

har möjlighet att prata med… ** [kommunens stöd för personer i relationer 

som innehåller våld] till exempel. (Tove) 

De intervjuade har också önskemål om nya rutiner. Elisabeth anser det vara nödvändigt 

att kontakten mellan polis och socialtjänst blev bättre och hon önskar att det skulle bli 

en rutin att socialtjänsten rapporterar tillbaka till polisen när något sker i det ärende 

som polisen också haft på sitt bord. Dessutom tror Elisabeth att en mer systematiserad 

ärendehantering kan hjälpa socialtjänsten att göra ett bättre jobb.  
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Egentligen skulle väl socialtjänsten ha lite mer standardiserade normer 

över hela Sverige, och att alla ärenden fick ett ärendenummer och 

registrerades. (Elisabeth) 

De förslag som intervjupersonerna kommer med, om ökad samverkan och tydligare 

rutiner, uppmärksammas i såväl tidigare forskning (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010; 

Grell, 2016) som i olika utredningar (SOU 2014:49) SOU, 2015:55; Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2012, 2016). Även de brister som de intervjuade säger att de upplever 

av myndigheternas arbete med våld i nära relationer har uppmärksammats i tidigare 

forskning och kartläggningar (Se exempelvis Grell, 2016; Jarnkvist, 2015, SOU 2015:55). 

Det finns alltså en samlad bedömning av vilka brister och behov som finns inom 

myndigheters arbete med våld i nära relationer, vilket kan ses som en tydlig vägledning 

för ansvariga som fattar beslut om fortsatt utveckling inom området. 
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Förslag till förändringar för att nå målen 

Våldsutsattas upplevelser av myndigheters arbete med våld i nära relationer har varit 

i fokus i den här studien. Resultatet visar att personer som upplever att myndigheter 

delar deras förståelse av situationen över lag är nöjda med myndighetsarbetet. Det är 

ofta de personer som varit utsatta för fysiskt våld, där polis blivit tillkallad och där 

ärendet snabbt gått vidare till socialtjänst och åklagarmyndighet. Våldsutövaren kan ha 

blivit fälld och den våldsutsatta fått enskild vårdnad av barn. Men i de fall där 

myndighetspersoner gör en annan bedömning av situationen än den intervjuade gör, 

eller där insatskedjan mellan myndigheterna inte fungerar, blir upplevelsen av 

myndighetskontakten ofta negativ, åtminstone i fråga om någon eller några 

myndigheter. En del personer kommer aldrig ens fram till en myndighetskontakt. Med 

utgångspunkt i intervjupersonernas berättelser om sina upplevelser av myndigheters 

arbete med våld i nära relationer i Västernorrland vill vi föreslå följande åtgärder för 

att förbättra myndigheters arbete med våld i nära relationer och nå de mål som finns 

uppsatta i länsstrategin:  

 Ökad information om vilken hjälp som finns att få som våldsutsatt. Vår studie 

synliggör behov av mer information till människor generellt om vilken hjälp 

samhället erbjuder för våldsutsatta samt hur rättssystemet fungerar. Människor 

som nyligen kommit till Sverige kan vara av särskilt behov av information. Det 

handlar både om att få människor att söka hjälp men också att informera 

personer som har kontakt med myndigheter om hur de navigerar rätt i 

myndighetsvärlden. Information om hur olika handlingar behandlas, t ex vad 

som är sekretessbelagt och inte, behöver också bli känt för fler. Här kan bland 

annat myndighetspersonal vara till hjälp vid personliga kontakter med 

våldsutsatta. 

 

 Mer likvärdigt stöd i hela länet. Studien visar att personer som bor i länets städer 

har större möjligheter att få hjälp och stöd än de som bor på små orter. Det gäller 

exempelvis samtalsstöd för personer som är utsatta för våld i en nära relation och 

anhörigstöd till personer med psykiatrisk problematik. Personer på små orter har 

också svårare att komma i kontakt med polis vid akuta händelser. Det behövs 

utökade resurser så att alla i länet får samma möjligheter till hjälp.  

 

 Mer likvärdigt bemötande. Normer och värderingar påverkar mänskliga möten, 

vilket blivit synligt i vår studie. Den intervjuperson som lever i en socialt utsatt 

miljö upplever att hon sällan blir trodd och att hon har svårt att få stöd av 

samhället på grund av sitt missbruk. Intervjuade våldsutsatta män uppger att 

deras berättelser inte alltid tas på allvar av myndighetspersoner och att de inte 

tror sig få samma hjälp som kvinnor får. Personer som utsatts för psykiskt våld 

upplever att de har svårare att få hjälp än personer som utsatts för fysiskt våld. 

Om förövaren däremot tidigare blivit dömd för misshandel eller på annat sätt är 
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känd av polisen kan det, enligt några intervjupersoner, leda till att den 

våldsutsatta lättare får hjälp av myndigheter. Resultatet indikerar att 

myndigheter behöver arbeta med värdegrundsfrågor och synliggörande av de 

normer som påverkar myndighetsarbetet.  

 

 Ökad samverkan mellan myndigheter. Flera intervjupersoner upplever att 

insatskedjan inte fungerar särskilt väl. Det gäller exempelvis uteblivna 

orosanmälningar från polis till socialtjänst efter att våldsutsatta anmält förövare 

för misshandel. Kontakt mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst skulle också 

vara önskvärt, särskilt i familjer där förövaren har en psykiatrisk problematik. I 

några fall har intervjupersoner skickats mellan t ex åklagarmyndigheten och 

socialtjänsten för att få hjälp med olika frågor, vilket vittnar om en otydlighet 

inom organisationerna om vem som ”äger frågan”. Genom ökad samverkan och 

samarbete mellan myndigheter kan en gemensam problembild skapas, vilket 

underlättar arbetet med varje enskilt ärende. De påtalade problemen visar också 

att våld i nära relationer behöver prioriteras mer inom organisationerna och att 

den enskilda individens sociala sammanhang behöver tas i beaktning.  

 

 Ökad kommunikation inom myndigheter. Hög personalomsättning, långdragna 

utredningar och dålig kommunikation mellan avdelningar/personal inom 

enskilda myndigheter kan leda till onödiga missförstånd och upplevda felaktiga 

bedömningar vilket kan få förödande konsekvenser för våldsutsatta. Ökad 

kommunikation och tydliga rutiner för ärendehantering inom myndigheten kan 

underlätta arbetet och göra det mer rättssäkert. Flera intervjuade önskar också 

att myndighetspersonal som rutin frågar om våld förekommer i relationen så 

snart de misstänker något sådant. Det gäller exempelvis inom hälso- och 

sjukvård (särskilt mödravården), hos socialtjänst och polis. De utsatta berättar 

inte alltid första gången, därför kan det behövas många återkommande samtal 

om detta. 

 

 Kompetensutveckling och basutbildning för myndighetspersonal om våld i nära 

relationer och den lagstiftning som berör området. Vår studie ger exempel på 

felaktig ärendehantering, där myndigheter har röjt personuppgifter för personer 

med skyddad identitet och lämnat ut andra sekretessbelagda uppgifter till 

förövare. Ett flertal intervjupersoner berättar om hur förövare har manipulerat 

myndighetspersonal så att de gjort felaktiga bedömningar. Det finns också en 

upplevelse av att personalen inte alltid förstår den problematik som ligger 

bakom förövares och våldsutsattas ageranden. De förstår inte alltid signalerna. 

Egna värderingar upplevs i flera fall också ligga till grund för olika bedömningar. 

Detta hade kunnat undvikas om kunskapen om våld i nära relationer varit högre 

hos myndighetspersonalen.  
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Förslag till vidare forskning 

Det finns en hel del forskning om olika myndigheters arbete med våldsutsatta. Men 

dessa studier utgår oftast från ett organisatoriskt perspektiv och bygger på information 

från myndighetspersoner. Det behövs mer forskning utifrån de våldsutsattas 

perspektiv för att komma åt hur myndigheters arbete upplevs av dem som 

brukare/klienter. Ett exempel är utmaningarna med socialtjänstens specialisering för 

klienter med komplexa behov, vilka har uppmärksammats i flera studier och är tydlig 

också i den här presenterade. Fler fördjupande studier behövs för att förstå hur 

organiseringen inom socialtjänsten påverkar olika grupper av våldsutsatta.  

Det finns också ett stort behov av fler studier som, likt denna, tar ett helhetsgrepp 

kring samtliga myndigheter som våldsutsatta kan komma i kontakt med. Detta för att 

vidare utveckla det behov av utökad samverkan som blir framträdande i studien.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 
 

Avdelningen för samhällsvetenskap  Datum: xx.xx.xx 

     

    Dnr: MIUN 2015/1317 Lotta 

Brännström 

Campus Sundsvall 

Tel: 010-142 82 48 

E-post: lotta.brannstrom@miun.se 

 

 

Välkommen att medverka i ett forskningsprojekt om myndigheters 

arbete med våld i nära relationer!  

 

Bakgrund och syfte 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som berörda myndigheter i 

Västernorrland vill förebygga genom ökad samverkan myndigheterna emellan. Därför 

har kommuner, landsting, polismyndighet, åklagarmyndighet och kriminalvård i 

Västernorrland satt upp en strategi mot våld i nära relationer för länet 2014-2016. Ett av 

strategins mål är att myndigheternas kontakter med våldsutsatta ska kännetecknas av 

god kvalitet. Det innebär att arbetet i alla led är rättssäkert samt att berörda individer 

ska uppleva att de blir tagna på allvar och att omhändertagandet ska vara respektfullt, 

kompetent och tryggt.  

För att kunna uppfylla dessa mål behövs mer kunskap om hur personer som själva varit 

utsatta upplever att arbetet med våld i nära relationer hanteras av berörda myndigheter, 

och det är vad det här forskningsprojektet undersöker.  Projektet fokuserar det våld 

som sker inom en vuxen nära relation, vanligen en parrelation. Våldet kan vara av 

fysisk, psykisk, sexuell och/eller ekonomisk art.  

Det är viktigt att många olika erfarenheter kommer fram genom intervjuerna. Det finns 

lite forskning över lag om våldsutsattas upplevelser av myndigheters arbete med våld 

i nära relationer. Det gäller särskilt forskning om hur unga vuxna, personer som levt i 

samkönade relationer samt män som levt i heterosexuella relationer upplever 

myndigheters arbete. Projektet inkluderar alla våldsutsatta i Västernorrland och målet 

är att alla i länet ska få samma stöd. Vi hoppas att du vill medverka med din berättelse 

om dina unika livserfarenheter! 

mailto:lotta.brannstrom@miun.se
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Förfrågan om deltagande 

Alla i Västernorrland som har upplevt våld i en vuxen nära relation och som har något 

att säga om myndigheters arbete med våld i nära relationer är välkomna att delta i 

studien genom att medverka i en intervju. Den information du nu läser finns hos 

myndigheter och frivilligorganisationer i Västernorrland som arbetar med våld i nära 

relationer samt på Mittuniversitetets hemsida. Kanske har du också fått den genom en 

person som redan har blivit intervjuad, och som vill tipsa dig om studien.   

Hur går studien till? 

Intervjuer pågår till maj 2016. Efter att ha bokat tid träffar du Lotta Brännström eller 

Karin Jarnkvist för en enskild intervju på den ort där du bor. Vi samtalar om hur du 

upplever myndigheters arbete med våld i nära relationer. Du får också berätta lite om 

den relation där du blivit utsatt för våld och om dina eventuella erfarenheter av hjälp 

och stöd från andra håll än från myndigheter. Varje intervju tar ca 60 – 90 minuter. Den 

spelas in på mp3 och skrivs sedan ut. Det är möjligt att vi återkommer till dig senare för 

en kortare uppföljande intervju. Det kan handla om att vi ber dig att förtydliga något 

som sagts under intervjun eller att vi kontrollerar att vi har uppfattat det du sagt på rätt 

sätt. 

Vilka är riskerna? 

Det är möjligt att intervjun återkallar obehagliga minnen hos dig som gör dig ledsen 

eller ångestladdad. Du har möjlighet att välja att inte besvara vissa frågor om du så 

önskar. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med en psykolog eller 

samtalsterapeut efter intervjun. När intervjun är genomförd får du gärna höra av dig 

till intervjuaren för att samtala vidare om något som sagts under intervjun. Kanske 

önskar du korrigera eller lägga till något.  

Finns det några fördelar? 

Intervjun kan också upplevas som stärkande för dig eftersom du delar med dig av 

kunskap och erfarenheter som är av stor vikt, inte minst för arbetet med stöd till 

våldsutsatta personer. 

Hantering av data och sekretess 

Projektets kontaktperson, Lotta Brännström, samt Karin Jarnkvist är de enda inom 

projektet som känner till vilka som väljer att medverka. Det utskrivna 

intervjumaterialet hanteras datoriserat och konfidentiellt i enlighet med 

personuppgiftslagen (PuL).  Det innebär att dina svar behandlas så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Mittuniversitetet i Sundsvall ansvarar för personuppgifterna. När 

resultaten från studien redovisas kan inga svar kopplas till någon enskild person. Vi 
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byter exempelvis namn på platser och personer. Resultaten från intervjuerna redovisas 

i form av rapporter och vetenskapliga texter och kan användas för att förbättra 

myndigheters arbete med våld i nära relationer.  

Hur får jag information om studiens resultat? 

Du har möjlighet att läsa de citat från din intervju som kommer att användas i 

redovisningen av materialet. Den som vill kan också ta del av samlad resultatskrivning 

i form av rapporter och andra vetenskapliga texter. 

Ersättning 

Eventuell resa ersätts, då med billigast färdsätt. Vi kan tyvärr inte ge ersättning för 

förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter. 

Frivillighet 

Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 

förklaring, avbryta din medverkan. Om du väljer att avbryta raderas samtligt material 

som relaterar till dig om du så önskar. Kontakta Lotta Brännström om du önskar 

avbryta din medverkan! 

Ansvariga 

Mittuniversitetet i Sundsvall är ansvarig och huvudman för forskningsprojektet. Karin 

Jarnkvist, lektor i sociologi, är projektledare. Lotta Brännström är forskningsassistent 

och det är med henne du bokar tid och plats för intervjun eller om du har frågor rörande 

projektet. Du kontaktar henne på lotta.brannstrom@miun.se eller genom att ringa 010-

142 82 48. Såväl Karin Jarnkvist som Lotta Brännström har erfarenheter av forskning 

om våld i nära relationer och har intervjuat våldsutsatta i tidigare forskningsprojekt. 

Du kan också läsa om projektet på www.miun.se. 

 

Med vänlig hälsning 

Mittuniversitetet Karin Jarnkvist Lotta Brännström 

Holmgatan 10   Lektor i soc., projektledare Projektassistent 

851 70 Sundsvall Tfn: 010-142 88 69 Tfn: 010-142 82 48 

www.miun.se  karin.jarnkvist@miun.se   lotta.brannstrom@miun.se 

 

  

mailto:lotta.brannstrom@miun.se
http://www.miun.se/
mailto:karin.jarnkvist@miun.se
mailto:lotta.brannstrom@miun.se
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Bilaga 2, Intervjuguide  

Intervjutillfället inleds med att forskaren presenterar sig och syftet med intervjun. 

Därefter informeras intervjupersonen om att intervjun spelas in och att 

ljudupptagningen förvaras så att enbart forskarna har tillgång till den. Forskaren 

berättar att deltagaren kan avbryta intervjun om och när hen så önskar utan att det 

medför några konsekvenser. Det som tas upp under intervjun kommer enbart att 

användas i forskning och forskarna delar inte med sig av information om deltagaren till 

utomstående. Intervjupersonen får informationsbrevet i pappersform och får möjlighet 

att läsa igenom det ännu en gång innan intervjun startar. Dessutom ombeds deltagaren 

att skriva under samtyckesdokumentet. 

 

 

 

Om intervjupersonen Berätta lite om dig själv! Nuvarande ålder, uppväxt, 

utbildning, yrke. 

 

Om förhållandet Berätta kort om förhållandet! När och hur träffades ni?  

Har ni fortfarande en relation eller är den avslutad?  

Om relationen är avslutad; hur länge var ni tillsammans 

och när tog relationen slut? 

 Bor/bodde ni ihop? Hur länge? 

Gemensamma barn? 

 

Om våldet Hur tog sig våldet uttryck? 

När började våldet ske? Första gången du tänkte att du 

var våldsutsatt i relationen? Hur reagerade du då? Vad 

gjorde du? 

Har du gjort någon polisanmälan? Berätta i så fall om 

händelsen (se vidare nedan i frågor om myndighetskontakt)! 

Om ingen anmälan är gjord; har du funderat på att göra 

en anmälan? 

 

Om stöd och hjälp  Hur har du upplevt möjligheten att få stöd och hjälp från 

människor i din omgivning? Har du sökt hjälp från någon? 

Berätta om händelsen! 

Har du varit kontakt med någon ideell organisation (t ex 

kvinnojour, mansjour, RFSL) för att få hjälp? Berätta om 

händelsen och om bemötandet! 

 



Mittuniversitetet Våldsutsattas upplevelser av kontakten 
med myndigheter 

 

41 

 

Om myndighetskontakt Har du varit kontakt med polisen, socialtjänsten eller 

annan myndighet? Vilken? Berätta om händelsen! Om 

personen har haft kontakt med flera myndigheter ombeds hen 

att berätta om hela insatskedjan. Varje myndighetsrelation 

behandlas för sig. 

Hur upplevde du bemötandet från personalen? 

Hur upplevde du att ditt ärende hanterades av 

personalen vid myndigheten? 

Hur har kontakten med myndigheterna påverkat ditt liv 

känslomässigt och praktiskt? 

Hur upplever du att kunskapsnivån om våld i nära 

relationer var hos den du mötte? 

Hur upplever du att myndigheten samarbetade med 

andra delar av samma organisation och/eller med andra 

myndigheter? 

Vilken hjälp önskar du att du hade fått, om någon annan 

än den du fick? 

 

Är det något du vill tillägga som vi har missat att prata om? 
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