
 
  
 
 

 
 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK 
MEDIER OCH KOMMUNIKATION 
KANDIDATUPPSATS 15 HP 
HT 2011 
 

 

OM VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS ANVÄNDNING 

AV SOCIALA MEDIER  

---------- 

EN SEMISTRUKTURERAD HERMENEUTISK INTERVJUUNDERSÖKNING 

UR ETT FENOMENOLOGISKT PERSPEKTIV 

 

 

 

 

 Författare: Annelie Tollehed Biller 
 H11Mkand 

 Handledare: Merja Ellefsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Abstrakt 
 
Studiens syfte är att söka reda på hur våldsutsatta kvinnor använder samt håller en social interaktion 

via sociala medier, främst facebook. Det finns även en avsikt att studera hur på hur anställda på 

kvinnojourer beskriver användandet av sociala medier. Genom fem semistrukturerade 

samtalsintervjuer har resultatet visat att det finns ett behov för kvinnor utsatta för våld att använda 

sig av sociala medier. Framförallt vad gäller kontakten med de nätverk som de annars kan bli 

isolerade ifrån under tiden som de lever i förtyck och tiden efter, när många upplever sig som väldigt 

isolerade. Det finns en bristande kunskap kring användandet av sociala medier och det 

säkerhetstänkande som behövs för att använda detta nya sätt att kommunicera vilket visat sig i de 

intervjuer som genomförts. Den bristande kunskapen kring den säkerhet som bör iakttas kan leda till 

att kvinnorna bibehåller kontakter som kan underminera den frigörelseprocess som de genomgår 

under tiden som de bor på jourerna. Det visar sig dock att de risker som är förenat med användandet 

av de sociala medierna oftast uppvägs av de fördelar som användandet är förknippat med varför 

våldsutsatta kvinnor bör ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kvinnojouren bör även få 

ökad kunskap kring säkerheten för att kunna utbilda kvinnorna till ett säkert användande.  
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1. Inledning 

Jag har genom min tidigare anställning som samordnare och samtalskontakt på en kvinnojour i 

Mellansverige mött kvinnor befinna sig i stor kris och trauma. Vissa av kvinnorna har tagit starkt 

avstånd från den man som hon efter, ofta, lång tid av misshandel, förtryck och kränkningar har 

lyckats lämna. Många av dem har barn vilket försvårar situationen ytterligare eftersom barnen ofta 

har ett behov och en rättighet att bibehålla kontakt med fadern. Min erfarenhet säger mig att ett 

fåtal av kvinnorna, oftast de kvinnor som har barn, har en fortsatt kontakt via telefon, SMS och 

internet, främst Facebook och andra sociala medier med den man som de har lämnat. 

Facebook är ett socialt media på internet som har över 800 miljoner medlemmar och är ett socialt 

rum för att dela med sig av bilder och information (Wikipedia, 2011). Facebook fungerar som en 

social plattform som möjliggör kontakt med många människor som det kan vara svårt att ha annat än 

en sporadisk kontakt med i verkligheten. Orsakerna till att ha kontakt på Facebook är troligen lika 

många som antalet kontakter. På Facebook existerar ett antal, från Facebook, frikopplade 

applikationer som visar var man är vid vissa tillfällen (Joshi & Rutledge, 2011). Bland annat finns det 

applikationer som visar var användaren befinner sig när denne skriver sina inlägg och som talar om 

var användaren befinner sig när denne kommer dit vilka kallas incheckningar. Dessa applikationer är 

helt frivilliga att använda och användaren måste göra ett aktivt val för att börja använda dem (ibid.).  

Även om internet och sociala medier på många sätt är av godo finns risker kring utvecklingen genom 

att kvinnor röjt sin vistelse på kvinnojouren som de har befunnit sig på genom bland annat GPS-

sändare i mobiltelefonen och via incheckningarna på dator och smartphones. Jag vet inte hur vanligt 

det är och inte alls hur många kvinnor som väljer att bibehålla den lämnade mannen som kontakt på 

exempelvis Facebook. Jag önskar i förlängningen söka reda på hur kvinnans sociala behov ser ut 

under hennes vistelse på en kvinnojour samt hur det sociala nätverket hon har via facebook kan både 

stärka och underminera hennes frigörelse.  Jag avser i denna studie att titta på hur hennes 

användande ser ut i anslutning till hennes behov av social kontakt samt hennes medvetenhet kring 

fördelarna och riskerna. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att söka reda på hur våldsutsatta kvinnor använder samt håller en 

social interaktion via sociala medier, det finns även ett syfte undersöka på hur internetsäkerheten 

används. Undersökningens syfte har betoningen på hur kvinnan beskriver sitt internetanvändande 

(Lilja, 2005; Widerberg, 2002).  
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Jag avser i min undersökning att ta reda på hur kvinnornas användning av internet, främst Facebook, 

befriar, begränsar eller tillfredsställer hennes sociala behov när hon lever under förtryck med hjälp av 

nedanstående frågeställning riktad mot boendekvinnan.  

 Varför använder våldsutsatta kvinnor Facebook? 

Jag avser att med hjälp av anställda på kvinnojourer även söka reda på de anställdas beskrivning av 

kvinnornas användande av sociala medier på internet med hjälp av följande frågeställning;  

 Hur upplever anställda på kvinnojourer boendekvinnornas användande av Facebook?  

Jag avser med frågor riktade till både våldsutsatta kvinnor samt anställda på kvinnojourer söka svar 

på frågeställningen;  

 Hur kan sekretessinställningarna som finns att tillgå på Facebook användas av våldsutsatta 

kvinnor? 

3. Material och avgränsning 

Intervjuer kommer att ske med kvinnor utsatta för våld samt anställda på kvinnojourer eftersom det 

finns ett antagande att de kan tillföra information om mer komplexa relationer och mönster 

angående kvinnornas användande av sociala medier än vad kvinnorna själva kan göra. Studien 

genomförs med hjälp av intervjuer med totalt fem kvinnor. En av dessa är en internetförföljd ung 

kvinna som verkar ideellt i en lokal tjejjour. Den andra är en ung kvinna som tidigare varit våldsutsatt 

och har erhållit hjälp av kvinnojouren i sin frigörelse. Tre intervjuer med kvinnor som arbetar på 

kvinnojour kommer att genomföras. Dessvärre lyckades ingen intervju genomföras med kvinnor som 

bor på kvinnojour, troligtvis på grund av den känsliga livssituation som de befinner sig i. Ett 

antagande kan dock göras att de kvinnor som varit våldsutsatta ändå kan visa på vilken funktion de 

sociala medierna har haft för dem under den tid som de själva varit våldsutsatta och tiden efter.  

För att begränsa studien och göra den möjlig inom ramen för en kandidatuppsats kommer 

avgränsningen ligga i kvinnors internetanvändande på sociala medier och valet har blivit att titta på 

Facebook speciellt. Avsikten kring en avgränsning att enbart titta på kvinnor boende på en kvinnojour 

är ej genomförbart. På grund av svårigheten att hitta informanter har kvinnor som varit utsatta för 

våld och upplevt isolering som använder sig av Facebook blivit den faktiska avgränsningen i studien. 

Det finns ingen avsikt att titta på det våld som kvinnorna utsatts för eftersom det redan finns en 

bredd i den forskningen. Utöver intervjuerna kommer undersökningen baseras på litteratur och 

teorier som beskrivs närmare i kapitel 6, Teori.  
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4. Bakgrund 

”Mäns våld mot kvinnor” är ett samhällsproblem som sker i det fördolda och många drabbas av 

våldet. Mellan juli 2010 och juni 2011 inkom 20 286 anmälningar till polisen som gällde misshandel 

mot kvinnor över 18 år där offret varit bekant med gärningsmannen (Wiklund, 2011). Utöver mannen 

som slår och kvinnan som blir slagen finns oftast barn med i bilden som ser, hör och förstår det 

hemska som händer i deras hem vilket troligtvis traumatiserar barnet för lång tid framöver om inte 

rätt hjälp ges (Olofsson i Engelmark 2011). Men även andra drabbas, föräldrar, syskon samt vänner 

och bekanta ansluts till den vanmakt som råder i ett försök att ställa krav och hjälpa till (Larsson i 

Engelmark 2011). I följande avsnitt finns en redogörelse för hur fältet ser ut för kvinnor utsatta för 

våld samt den problematik som råder.  

4.1 Mäns våld mot kvinnor 

Den anmälda misshandeln mot kvinnor har ökat med 34 % de senaste 
tio åren. Ökningen beror sannolikt på en ökad 
anmälningsbenägenhet, men även på att det faktiska våldet har ökat 
(BRÅ 2011). Forskningen synliggör att våldet får svåra konsekvenser, 
inte minst för barnen. Våld i nära relationer är därför ett viktigt 
område för socialt arbete 

   (Hydén, M. 2011 s. 14) 

Det finns ett stort mörkertal vad gäller ”mäns våld mot kvinnor” i anmälningsstatistiken men även 

vad gäller kännedomen om våldet i det nätverk som familjen befinner sig. Det är dock något som 

Hydén (2011) motsätter sig med motiveringen att det är många kring familjen i nätverket som känner 

till våldet men ignorerar det. Hydén (2011) menar att det råder en brist på forskning kring mäns våld 

mot kvinnor som övergår den individuella nivån (ibid.).  

Våld är inte bara hårda slag, det är allt som skrämmer, skadar, smärtar och kränker. Enligt Per Isdals 

(2009) definition är våld fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent och kan med andra ord ligga 

under ytan som ett ständigt hot i syfte att påverka en annan individ, att skapa sig makt eller kontroll. 

Enligt Nilsson (2011) menar Isdal också att våldet bedrivs på en intelligent nivå. Med detta menar han 

att våldsutövaren väljer hur denne slår och när de slår, det sker selektivt vilket också bekräftas av 

Larsson (i Engelmark 2011). Isdal (2009) menar att våldet utövas i en trygg miljö, vilket familjen ofta 

är för förövaren. Även om våldet är kontrollerat är det inte säkert att utövaren av det upplever att 

denne har kontroll. Han menar även att det inte sker helt ogrundat, det efterföljer en tidigare 

historia, en traumatiserad barndom, en avsaknad av förmåga att uttrycka sig och en erfarenhet av att 

återta makten och kontrollen med hjälp av våld (ibid.).  
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Isdal hävdar också att våldet inte utövas av fler män än kvinnor utan att det är en myt och pekar på 

att det är jämlikt mellan könen om man ser till det våld som riktas mot barn, men männens våld blir 

farligare (Nilsson, 2011). Våldet förekommer i alla typer av relationer, även mellan kvinnor.  Enligt 

Larsson (i Engelmark 2011) invaggas kvinnan succesivt och obemärkt in i en kontrollerande relation 

och axlar själv skulden till uppkomna situationer utan att lägga märke till att en osund förändring 

sker. Hon börjar se sig själv genom sin partners ögon samt definierar sig på det sätt som hennes 

partner definierar henne. Larsson (i Engelmark 20011) likställer kvinnans beteende med 

Stockholmssyndromet i vilket den utsatta börjar värna om sin förövare (Engelmark, 2011). 

Det hedersrelaterade våldet ser annorlunda ut och drabbar både män och kvinnor, hela släkten kan 

vara inblandande i utövandet, ”det är kollektivt utfört och kollektivt sanktionerat” (Fredriksson, 2011, 

s. 28). Det hedersrelaterade våldet riktar sig även från mödrar mot döttrar och söner, och är ett 

område där kunskap saknas. Våldet innefattar många olika delar, allt från kontroll av vardagssaker, 

till exempel vägen till och från skola och arbete, till grovt våld och till och med mord (Fredriksson, 

2011).  

4.2 Historisk utveckling 

 

Fig. 1.     (Brå, 2011). 

1998 kom lagen om grov kvinnofridskränkning vilket innebär att en person som begår en brottslig 

handling i form av frihetsberövande, våld och hot om våld samt olaga intrång mot en kvinna, som 

han är eller tidigare har varit gift med, bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 
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förhållanden skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (SFS 1962:700 BrB, kap 

4:4a).  

Anmälningsstatistiken ökade av förklarliga orsaker under 1999 eftersom brottet kvinnofridskränkning 

var nytt under perioden och inte hade någon års-komplett statistik att jämföra med. Däremot visar 

tabellen ovan att det har skett en ökning av anmälda brott de senaste elva åren med 270 procent 

samt att den mest drastiska ökningen skedde mellan år 2000 och 2005. De flesta kvinnojourer i 

Sverige är anslutna till någon av de två riksorganisationerna som finns. ”Sveriges kvinno- och 

tjejjourers riksförbund” (SKR) bildades 1996 och ”Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige” (ROKS) bildades 1984. (SKR, 2011; Roks, 2011). 

4.3 Facebook 

Facebook grundades 2004 och är ett socialt medium, cirka 52 procent av Sveriges befolkning 

använder Facebook (Findahl, 2011). Användarna skapar en profil där de kan lägga till personlig 

information i den omfattning de själva väljer samt ”lägga till” andra användare som sina vänner och 

därigenom kan de ta del av varandras information och utbyta kommentarer med varandra (Joshi & 

Rutledge, 2011). 

One way to describe the Facebook phenomenon is through 
people describing the valuable social connection made through 
the site: /…/ 

   (Joshi & Rutledge, 2011, s 5) 

Beskrivningar av hur bra Facebook är för att ta del av andras liv och skapa en gemenskap är många, 

skildringar ges hur det är för dem som bor långt ifrån sina vänner och sin familj samt möjligheten att 

dela med sig av sina fotografier till nära och kära (Joshi & Rutledge, 2011). Det centrala temat för 

Facebook är att bibehålla värdefulla sociala kontakter och relationer (ibid.).  

Facebook erbjuder tillfälle att söka rätt på och upprätta en kontakt med andra personer, både gamla 

och nya vänner. Facebook erbjuder stimulans bland annat genom officiella evenemang, spel, med 

mera.  Användaren kan forma sin egen profilsida, de kan uttrycka sig, visa vilka de är genom att 

”gilla” olika sidor eller att dela statusuppdateringar, texter och bilder med sina vänner (Joshi & 

Rutledge, 2011).  

Genom att exponera sig ökar också möjligheten för dem som har barn att få reda på hur barnen 

exponerar sig på Facebook, att ta del av barnens och deras vänners fotografier samt hålla sig a jour 

kring vad som sker. Det finns även möjlighet att handla på Facebook genom applikationer samt att 
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söka eller utlysa arbetstillfällen. Facebook är med andra ord ett användbart medium. Ett varningens 

ord bör läggas eftersom användandet kan framkalla ett beroende enligt Joshi & Rutledge (2011).  

Interaktionen kan ske oberoende av tid genom att man kan skicka meddelanden som mottagaren får 

en notis om nästa gång denne ”loggar in”, konversationen kan även ske i realtid genom att 

användarna kan chatta med varandra vilket kan ske både mellan två parter samt en grupp av 

individer (Joshi & Rutledge, 2011). Plattformen har flertalet applikationer som är producerade av 

andra företag än Facebook. Bland annat finns ett flertal applikationer som heter ”Check-in”, ”Check 

me in”, ”Self check in”, ”Facebook places” med flera. Applikationerna är utarbetade för att fungera i 

smartphones, som är telefoner med tillgång till internettuppkoppling, men även för användande med 

datorer (www.facebook.com sökord: check in*). ”Incheckningarna”, som användaren själv aktiverar 

om denne vill, sker därefter mer eller mindre automatiskt när användaren befinner sig på ett visst 

ställe eller gör ett inlägg eller en statusuppdatering via telefonen. Graden av automatik skiljer de 

olika applikationerna åt. Applikationerna ökar möjligheten för de som är tillåtna av användaren att se 

den enskilde individens profilsida och ”logginlägg”, men också att de kan se var personen i fråga 

befinner sig. Det finns dock möjlighet att styra vilka som kan och vilka som inte kan se 

”incheckningarna”  (Joshi & Rutledge, 2011).  

 

Information om en enskild individs vistelse eller samröre med andra människor kan även bli synliga 

för vänner och vänner till vänner, genom att den enskilde individen syns i bild eller blir ”taggad” på 

bilder, att den blir omtalad i en statusuppdatering med mera (Joshi & Rutledge, 2011).  

5. Tidigare forskning och användbar litteratur 

Trots idogt letande efter forskning kring användandet av internet och sociala medier av 

boendekvinnor på kvinnojourer har ingen forskning blivit funnen. Sökandet har skett på ett flertal 

databaser bland annat Libris och Springer link. Genom uppslag från personer insatta i 

internetanvändandet och forskning därikring har därför en litteraturinläsning kunnat göras. Litteratur 

som ”Personal connection in the digital age, digital media and society series” av Nancy Byam, ”New 

New Media” av Paul Levinson, “Privacy Online, perspectives on privacy and self-disclosure in the 

social web” av Sabine Trepte och Leonard Reinecke samt “How women and men use the internet” av 

http://www.facebook.com/
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Deborah Fallows kan en sondering av fältet göras för att finna användbara teorier för 

undersökningen.  

6. Teori 

6.1 Fenomenologi 

Studien kommer angripas ur ett fenomenologiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv, eftersom avsikten 

är att söka reda på den enskilde individens beskrivna upplevelse av fenomenet. Fenomenologin 

fokuserar på objektets upplevelseinnehåll det vill säga varseblivningen (Molander, 1988).  Husserl, 

den vetenskapsman som lade grunden för fenomenologin menade att;  

/ … / Vår subjektiva upplevelse av verklighet filtreras via en icke 
ifrågasatt acceptans av dess form och innehåll (det kallas för 
”den naturliga attityden”).  

   (Bryman, 2007, s. 65) 

Det är således vår subjektiva upplevelse av verkligheten som är av betydelse och det är utifrån det 

förhållningssättet som denna studie är gjord. Analysen kommer att ske utifrån ett 

användarperspektiv alltså utifrån kvinnornas egen självförståelse över deras användning av sociala 

medier på internet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

6.2 Apropå mäns våld mot kvinnor och det fysiska sociala nätverket 

Orsakerna kring mäns våld mot kvinnor är föremål för forskning och ännu finns ingen entydig 

förklaring till grunden för företeelsens existens som ett socialt problem (Hydén, 2011).   Vad som är 

tydligt är att kvinnans och mannens sociala nätverk är av stor betydelse för att komma tillrätta med 

problemet (ibid.). Kvinnorna och deras barn berättar enligt Hydén (2011) om att omgivningens 

reaktioner på våldet kan vara svårt att hantera eftersom det ofta finns en oförståelse för att det 

existerar. De som lever i en familj där ”mäns våld mot kvinnor” förekommer, hamnar i en 

lojalitetskonflikt mellan omgivningen och de andra våldsutsatta i familjen (ibid.). Det sociala 

nätverkets respons får en avgörande betydelse för den efterföljande uppbrottsprocessen (ibid.). 

Larsson talar om nätverkets påverkan för förståelsen av att våldet är oacceptabelt samt vikten av 

nätverkets inställning vilken är av stor betydelse för huruvida våldet tillåts fortlöpa eller inte. Hon 

menar att nätverkets stora uppgift är att se till att kvinnan inte blir isolerad från omvärlden vilket 

leder till att våldet kan fortgå obehindrat (Engelmark 2011).  
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Enander & Holmberg (i Wetterberg 2011) är av motsatt åsikt vad gäller nätverkets betydelse och 

menar att de flesta våldsutsatta kvinnor inte är isolerade utan att de behåller sitt nätverk samt att 

det inte är den känslomässiga kopplingen till den misshandlade mannen som är av störst betydelse. 

En stor faktor som håller kvinnan kvar i relationen enligt Enander och Holmberg (i Wetterberg 2011) 

är den socialekonomiska faktorn (Wetterberg, 2011). Per Isdal menar att våldet som kommer från 

män är mer farligt än det våld som kvinnor utövar samt att män som har ett nätverk beskrivs som 

mindre våldsbenägna än män som inte har ett nätverk att tala med, utöver den kvinna som de lever 

med (Nilsson 2011).  

6.3 De sociala mediernas existensberättigande 

Sociala nätverkssajter blir allt mer vanliga i alla åldrar och de används för att dela med sig av och ta 

del av personligt innehåll om sig själv och andra (Walther, 2011). Levinson (2009) menar att vi måste 

lära oss att försöka hantera all information som finns i omlopp, att lära oss att få ut det mesta av 

informationen för oss själva. De kunskapsutbyten och diskussioner som sker över internet via chattar 

[här Facebook] i realtid är en ny form av interaktion i de nya medierna (Levinson 2009).  

6.3.1 ”online”-vänner i verkligheten, och verkliga vänner ”online” 

I syfte att skapa nya kontakter eller att bibehålla och stärka gamla, är de sociala medierna ett 

användbart verktyg. Enligt en amerikansk studie visade resultaten att nära hälften av de tillfrågade 

som hade tillgång till internet hemma använde det för att vårda och bibehålla meningsfulla relationer 

(Byam 2010).  

Facebook är från början skapat för att människor som känner varandra lättare ska kunna bihålla en 

gemenskap, men genom att Facebook har vuxit har även gemenskapen förändrats i bemärkelsen att 

användaren har ”online-vänner” som de endast känner genom nätet (Levinson, 2009). Ju mer 

information en användare lämnar ut om sig själv, desto mer kan de dra nytta av vad sociala medierna 

har att erbjuda. Samtidigt verkar det motsatta, ju mer de avslöjar om sig själva, desto mer riskerar de 

att det sker överträdelse av deras privata sfär (Walther, 2011). Kunskapen som användaren har om 

”online-vänner” är den vetskap som delgetts från dem själva vilken kan se annorlunda ut om 

kunskapen omsätts till en individ av kött och blod. Förutsättningarna finns för individen att skapa en 

identitet som skiljer sig från den som de i verkligheten har (Byam, 2010). Facebookanvändare 

upplever ofta att det är med svårigheter de navigerar i sekretessinställningarna (Strater och Richter i 

Walther 2011). Primärt används de sociala medierna som en plattform för redan befintliga, av 

användaren accepterade, kontakter. En av fördelarna med onlinekontakter är att suddar ut tiden och 

avståndet (Byam, 2010).  
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Något som lätt kan glömmas bort är att det som publiceras på sociala medier finns kvar under lång 

tid samt att användaren förlorar makten över det som publicerats (Levinson, 2009) det vill säga att 

möjligheten att dela med sig av personlig information på internet även kan skapa fallgropar för 

användaren eftersom information som lagts ut lätt kan bli exponerade för andra än den tänkta 

mottagaren (Walther, 2011). Cybermobbning är ett exempel på en risk och ett existerande problem 

där ungdomar band annat  lägger ut filmer på övergrepp på en individ på YouTube (Levinson, 2009), 

men personlig information i fel händer kan också leda till andra obehag som förföljelse eller 

identitetsstöld och annat (Walther, 2011). Förföljelse på nätet är en risk som sägs bero på det 

interaktiva beteendet hos användaren mer än på vad för information som läggs ut om en person. 

(Levinson, 2009). Ofta tenderar användaren av sociala medier att ha en presumtion för att allt 

användande är privat, vilket är ett felaktigt antagande, vidare tar användarna liten hänsyn till 

”bristande” sekretess trots kunskapen om den. (Walther, 2011) 

6.4 Det interaktiva sociala nätverkets struktur 

Till skillnad från radio, tv och papperstidningar finns det en möjlighet i de sociala medierna att 

interagera (Gurak i Byam 2010). Möjligheten ges att möta nya människor samt bibehålla och stärka 

kontakten med befintliga vänner. Interaktionen på internet ser annorlunda ut är face-to-face 

kommunikation vilken sker i realtid så kallad synkroniserad kommunikation. Internetkommunikation 

kan ofta ske oberoende av tiden, en så kallad osynkroniserad kommunikation  (Byam, 2010). 

Nackdelen är att den synkroniserade kommunikationen kräver att båda parter är tillgängliga 

samtidigt för att interaktion ska kunna ske, det är med svårigheter interaktionen kan riktas till större 

grupper, vad gäller den osynkroniserade kommunikationen är fördelarna och nackdelarna de 

motsatta. Den förenklar kommunikation mellan stora grupper och ger en ökad möjlighet för 

deltagaren att tänka på sin självpresentation. Responsen vid en pågående interaktion är inte heller 

beroende av tiden eller avståndet (Byam, 2010).  

En viktig skillnad mellan synkroniserad och osynkroniserad kommunikation är att människans minne 

är ganska begränsat vilket innebär att den synkroniserade interaktionen kan bli ihågkommen 

annorlunda mot hur den egentligen gestaltades emedan den osynkroniserade kommunikationen 

oftast bevaras, oföränderlig av tiden. Nackdelen är att interaktionen senare med lätthet kan kopieras 

och användas av andra. Användarna förlorar kontrollen över sin egen interaktion med andra (Byam, 

2010). Slutligen är användarvänligheten och tillgängligheten viktig för användandet vilket kan ses i 

ljuset av mobiltelefoni som går att nyttja relativt obegränsat (ibid.).  



14 
 

Att lämna ut information om sig själv kan i vissa fall vara nödvändig för att kunna dra nytta av de 

teknologiska verktyg som erbjuds, till exempel information om arbetstillfällen. Om användaren har 

ett behov av stöd, genom till exempel uppmuntrande kommentarer, av en eller annan orsak kan 

denne få det genom sin statusuppdatering. Det krävs dock att personlig information ges ut först för 

att andra ska förstå (Donath och Boyd 2004 i Walther 2011; Ellison et al. 2007 i Walther 2011). En 

ärlig personbeskrivning av sig själv bidrar till ett ökat välbefinnande för användaren genom att detta 

bidrar till att individer lär sig om och utvecklar relationer med varandra. Risken med detta är att 

information hamnar hos fel mottagare  (Berger och Calabrese 1975 i Walther 2011). Eftersom en 

känsla av anonymitet ofta infinner sig i användandet av sociala medier kan användarna tendera att 

bli oförsiktiga trots kunskapen om riskerna (Byam, 2010). Avsaknaden av en direktkontakt via 

internet medverkar till att det blir enklare för användaren att vara helt ärlig och uttrycka åsikter och 

framföra budskap som denne annars inte skulle göra i en face-to-face interaktion med risk för att 

hamna i en direkt konfrontation. Det kan givetvis medföra tråkiga konsekvenser för användaren och 

de som finns i omgivningen (ibid.).   

7. Metod  

7.1 Hermeneutik 

Den analysmetod som kommer att användas är en form av meningskoncentration i syfte att ge 

användandet av sociala medier mening genom att identifiera mönster och sammanhang. En mening 

som troligtvis även en anställd på kvinnojouren kan beskriva men ur ett annat perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009; Widerberg 2002). Tolkningen av meningen i en specifik utsaga går in i utsagan på 

ett djupare plan och ger möjlighet till en mer kritisk tolkning av texten än många andra metoder kan 

frambringa (Kvale & Brinkmann, 2009). Den uttolkning av texten som genomförs går utöver det av 

informanten uttalade och ökar möjligheterna till att finna underliggande betydelser som inte är 

direkt uppenbara (ibid.). Flera betydelsefulla fenomen kan beskrivas i ett försök att uttolka 

meningen, till exempel beteendemönster, normer, regler och värderingar (Gilje & Grimen, 2004). 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram sju rättesnören i hermeneutisk tolkning av text för att 

underlätta arbetet och analysera på det sätt som avses. De sju olika stegen är (1) processen bakåt 

och framåt mellan delarna och helheten där man tolkar delarna utifrån en uppfattning om texten. 

Delarna relateras till helheten. Den hermeneutiska cirkeln betraktas som en uppåtgående spiral som 

skapar en djupare förståelse för det betraktade fenomenet. (2) Tolkningen av texten avslutas när 

man har kommit fram till en bra, logiskt tolkning utan motsägelser i texten. (3) Forskaren ska pröva 

delarna i texten mot textens helhet.(4) Texten ska förstås utifrån sin egen referensram och sitt eget 

uttryck för det valda temat. (5) Forskaren ska ha kunskap om textens tema.(6) Forskaren kan inte gå 
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utanför sin egen förståelseram vilket är avgörande för att en förutsättningslös tolkning ska kunna 

ske. (7) Nya samband och olikheter i texten mot tidigare kunskap ökar och vidgar textens mening och 

förståelsen för texten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Syftet med analysen är att den ska ske utifrån en perspektivistiskt subjektivitet vilket innebär att 

forskaren antar olika perspektiv och ställer många olika frågor till texten som leder fram till flera olika 

tolkningar av texten beroende av de frågor som ställts (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett sätt att tolka 

meningen är att tolka den utifrån de tre olika tolkningssammanhang, självförståelse, sunda förnuftets 

kritiska förståelse samt teoretisk förståelse i förhållande till den tolkningsgrupp som det tillhör.  

Självförståelsen innebär att en tolkning sker utifrån ett försök att lokalisera intervjupersonens egen 

uppfattning av det som uttryckts. Detta sker genom en meningskoncentration av den avlämnade 

berättelsen som tolkas av forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Det som Kvale och Brinkmann (2009) 

kallar sunda förnuftets kritiska förståelse avser det som går utöver intervjupersonens egen 

självförståelse och syftar på vad denna har för upplevelse av ämnet (ibid.). Den teoretiska förståelsen 

av texten övergår både den uttalades egen självförståelse av texten samt det sunda förnuftets 

kritiska förståelse och fokuserar på att införliva en teori på texten (ibid.). De tre olika perspektiven på 

tolkningen av texten kan särskiljas mer, men de kan även sammansmältas med varandra, vilket är 

avsikten i denna analys (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Utifrån de valda teman som definierats i avsnitt 7.1.2 kommer en manuell sortering av det empiriska 

materialet att ske för efterkommande analys (Widerberg 2002). 

7.2 Intervjuerna 

Avsikten är att använda semistrukturerade samtalsintervjuer med öppna frågor för att samla adekvat 

information som ska ligga till grund för analysen (Larsson L. , 2000). Intervjuerna kommer i möjlig 

mån ske i en miljö som känns bekant och trygg för intervjupersonerna eftersom den samtalsintervju 

som kommer att genomföras kan beröra ämnen som för informanten är känsliga och svåra att tala 

om (Larsson L. , 2000; Widerberg, 2002; Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004).  

Två intervjuguider som är förhållandevis strukturerade, kommer att upprättas, en med fokus på de 

våldsutsatta kvinnorna och en med fokus på de anställda kvinnorna på jouren. Intervjuguiden 

utformas som en ”förlängd” forskningsguide för att fokus ska bibehållas på forskningens fokus (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Widerberg, 2002). Guiden ska fungera som förslag på frågor om 

uppfinningsrikedomen sinar för intervjuaren. Frågorna är tematiskt utformade för att bidra till en 

kunskapsproduktion kring ämnet samtidigt som de är utformade för att bidra till en dynamisk 
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samtalsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson L. , 2000). De teman som utformats har 

inriktats på de våldsutsatta kvinnorna är ”kvinnornas bakgrund”, ”Användande av internet och 

sociala medier” samt ”Social vinning eller social förlust av användandet av sociala medier”. De teman 

som utformas med fokus på de anställda på kvinnojouren är ”Boendekvinnor och datoranvändande”, 

”Jouren och användandet av sociala medier” samt ” Jouren, säkerhet och sociala medier på internet”.  

Frågorna ska i den mån det går, ej vara ledande (Kvale & Brinkmann, 2009) och intervjuguiden 

formuleras med korta och enkla frågor för att lättare förstås och besvaras, en förhoppning finns att 

frågorna ska stimulera mer än till ja- och nej-svar (Kvale & Brinkmann, 2009; Fägerborg, 1999). I 

anslutning till intervjuguiden ska ett informationsbrev upprättas för att informera om 

undersökningens syfte och användning vilket kommer att sändas ut till intervjupersonerna via mail 

(Widerberg, 2002; Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Information kommer även att avges 

muntligt vid intervjutillfället och kommer innebära att den intervjuade informeras om  

avidentifiering, frivillighet att delta, att informanten kan avbryta sitt deltagande närhelst denne vill 

samt hur det insamlade empiriska materialet kommer att användas (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Larsson L. , 2000) Larsson 2005). 

7.2.1 Urval 

Ett typurval kombinerat med en form av snöbollsurval kommer att ske i valet av informanter. 

(Larsson L. , 2000). Typurvalet sker utifrån studiens karaktär vilken beskrivs vidare under avsnitt 2 

Syfte och frågeställningar, varför typurvalet ”kvinnor boende på kvinnojour som använder sig av 

sociala medier” eller ”kvinnor med kännedom om dessa” är en förutsättning för studiens syfte.  

Ett snöbollsurval blir nödvändigt för att söka kontakt med våldsutsatta kvinnor. De lever ofta 

anonymt i våldet, varför det är med stora svårigheter som kontakt med kvinnorna kan etableras utan 

hjälp från kvinnojourerna som deltar i undersökningen (Larsson L. , 2000). Kontakt med 

kvinnojourerna för deltagande i undersökningen kommer initialt att ske med hjälp av mailkontakt där 

en förfrågan skickas ut till dem. Är detta inte tillräckligt kan kontakt etableras via förfrågan över 

telefon där projektet närmare kan presenteras och frågor besvaras.  

7.2.2 Intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner är fördelade på tre olika jourer, varav en intervju kommer att ske med en 

internetförföljd ung kvinna vilken inte själv bor på kvinnojour. Hon är däremot involverad ideellt i 

den lokala tjejjouren. En intervju kommer att ske med en våldsutsatt ung kvinna som fysiskt har 

misshandlats, inte heller hon har bott på någon kvinnojour. Tre intervjuer kommer att ske vid två 
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tillfällen med kvinnor anställda på kvinnojourer.  En av dessa sker med två informanter samtidigt. 

Intervjuerna tillsammans med litteraturinläsning kommer att ligga till grund för en sådan realistisk 

och objektiv analys som omständigheterna medger. 

De kvinnor som har blivit tillfrågade och tackat ja till en intervju är samtliga tillhörande Stockholms 

län, de kvinnojourer som de är kopplade till är medlemmar av såväl SKR som ROKs. Den första 

intervjupersonen är anställd och har bred kunskap angående den våldsproblematik som hon arbetar 

med. Hon tycker det är viktigt att inrikta arbeta mot att ge kvinnorna rätt verktyg för att klara sig när 

de flyttar från jouren. Intervjuperson två och tre kommer båda från samma jour och har mångårig 

erfarenhet av den våldsproblematik som de arbetar med, de tar bland annat emot många kvinnor 

med invandrarbakgrund. De känner att de har bristfälliga kunskaper kring datorer och 

internetanvändande och välkomnar den intervju som gemensamt genomförs. De har en bild av 

internet som odelat positiv, men vill veta mer. Den fjärde intervjupersonen är en ung kvinna som är 

kopplad till en tjejjour men även själv har varit förföljd på internet av sin före detta pojkvän, hon 

berättar om sin erfarenhet om internet, förföljelse och isolering. Den femte och sista 

intervjupersonen har tidigare erhållit hjälp från en lokal kvinnojour efter lång tid med misshandel och 

kränkningar, hon har ingen annan koppling till kvinnojouren.   

7.2.3 Förberedelse inför intervjun 

Intervjupersonernas vana att bli intervjuade är okända varför det är nödvändigt att förbereda denne, 

om intervjuns fokus och syfte (Fägerborg, 1999; Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Vidare 

informeras intervjupersonen om studiens syfte, att den ska ligga till grund för en analys inom ramen 

för kandidatuppsats på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms 

universitet.  

Intervjun kommer att spelas in på dator för att därefter transkriberas. En vinst med inspelning av 

intervjun är att intervjupersonen får intervjuarens odelade uppmärksamhet, avsikten är att 

intervjuaren ska förmedla ett lugn samt att vara lyhörd för olika nyanser i den avlämnade 

berättelsen. Under intervjuns gång kommer en tolkning av det sagda ordet att ske, även 

uppföljnings- och förtydligande frågor kommer att ställas där det behövs (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Fägerborg, 1999) så kallad aktivt lyssnande (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Om behovet 

finns kommer även en förtydligande sammanfattning ske för att minska risken för missförstånd från 

intervjuarens sida, intervjuaren har en förhoppning om att äga en förmåga att lyssna aktivt på 

intervjupersonens svar för att öka möjligheten att höra nyanser i svaren som i sin tur öppnar upp för 

en mer nyanserad beskrivning om undersökningens fokus (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjun 
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kommer att begränsas till att ta cirka en timme i anspråk per intervjutillfälle (Fägerborg, 1999; 

Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004).  

7.3 Andra förutsättningar  

Intervjuarens styrka är att ha yrkeserfarenhet att arbeta med individer i samtal vilket kan inge en 

trygghet och förmåga att ställa ”rätt” frågor (Larsson L. , 2000). Intervjuaren har även  deltagit i 

utbildningar och samtal kring problematiken och har en förkunskap om problematikens kärna. Denna 

förkunskap kan bidra till att adekvata följdfrågor lätt kan avvägas och ställas vid behov (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Larsson L. , 2000). Intervjuaren har svårt att sammanfatta samtalet under 

samtalets gång samt att klargöra tolkningar och analysera i berättandets stund. Huruvida dessa 

egenskaper påverkar intervjun i en intervjusituation är svårt att förutsäga (Kvale & Brinkmann, 2009).  

7.4 Transkribering  

En transkribering kommer att göras av den inspelade intervjun vilket sker på sätt som är avsett för 

syftet med intervjun. Pauser, osammanhängande meningar och talspråk tas därför bort eller skrivs i 

skriftspråk för enklare användning och tolkningsmöjligheter (Fägerborg, 1999; Moberg, 2000). 

Eftersom det kan vara svårt att bibehålla stämningen av intervjun i färskt minne kommer en skriftlig 

sammanfattning att göras efter intervjun. Vinsten med att ingen anteckning förs under intervjuns 

gång är att informanten ges full uppmärksamhet och anses mer värd än vinsten med att få rika 

minnesanteckningar (Molander, 1988; Widerberg, 2002). Intervjupersonerna kommer att ta del av 

den skriftliga sammanfattningen, för att kunna validera den och tillägga eller dementera om 

missförstånd skett kring informantens utsaga (Larsson L. , 2000).  

7.5 Etik 

… när vi försöker besluta oss för en viss handlingsinriktning 
framför en annan, men inte genom att hänvisa till dess 
ändamålsenlighet eller effektivitet, utan genom att referera till 
normer om vad som är moraliskt rätt eller fel. 

(J.A Barnes i May, 2010, s.79) 

Det finns andra urvalsmetoder som hade kunnat tillföra en bredare generalisering av 

undersökningens resultat och slutsats, men eftersom undersökningen i detta syfte fokuserar på att 

lokalisera och belysa hur kvinnor beskriver sitt användande av sociala medier valdes dessa bort 

(Bryman, 1997; Larsson L. , 2000; May, 2001; Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). 
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Informanterna som valts har blivit utvalda utifrån deras sociala problematik eller position. Frågor kan 

komma att ställas angående det våld som de har utsatts för om det är avgörande för de övriga svar 

som intervjupersonen avlämnar. Huruvida detta är att betrakta som etiskt riktigt är svårt att avgöra 

eftersom frågan ställs på sin spets kring forskningskravet kontra individskyddskravet, slutsatsen blir 

att individskyddet i studien behöver vara stramt hållet eftersom frågorna behandlar ämnen som är 

att betrakta som etiskt känsliga. Dessutom är möjligheten att avstå från att svara på enskilda frågor 

eller att avsluta intervjun ett alternativ för intervjupersonen. ”Man måste bedöma konsekvenserna 

av en kvalitativ studie både efter den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga 

fördelar som deras deltagande i studien ger. ” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89). Intervjuarens 

erfarenhet och person har (Kvale & Brinkmann, 2009) stor påverkan på intervjun och det är av 

betydande vikt att vara etiskt lyhörd och använda sig av en fronesisk, professionell tyst kunskap. 

Kvale & Brinkmann (2009) hävdar ur ett etiskt perspektiv att deltagandet i studien även bör bidra till 

en positiv utveckling för intervjupersonen. Särskilt känsliga frågor kan bidra med rik information för 

den kommande analysen samt ge undersökningen en mer nyanserad form. En avvägning måste dock 

göras huruvida en persons känsliga utsaga bör användas i studiens syfte eller inte. Om den används 

bör även ett resonemang ske kring anonymitetsbehovet för den intervjuperson som avlämnat 

informationen samt huruvida tider, personer och platser bör förändras för att en särskilt känslig 

information ej ska kunna sammankopplas med intervjupersonen (Larsson S. , 2005).  

Eftersom intervjuerna spelas in, är det av vikt att resonera kring informantens förmåga att trots 

inspelning avge en öppen utsaga. Inspelningsapparater kan påverka informanten negativt i 

intervjusituationen, en situation som också den är ovan för informanten. Informantens inställning till 

situationen bör klarläggas innan intervjun genomförs för att öka validiteten och generaliserbarheten 

på undersökningen (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Den inspelning av intervjun som 

genomförs kommer efter att användningen är färdig att raderas. På grund av det känsliga ämnet i 

förhållande till studiens fokus synes det inte försvarbart att behålla intervjun i format av ljudfil. 

Intervjupersonerna är i denna undersökning okända och det är viktigt att de så förblir på grund av  

känsligheten i ämnet, därför avidentifieras transkriberingen av intervjuerna omgående, vartefter som 

de har bearbetats (Kvale & Brinkmann, 2009; Moberg, 2000). Transkribering är viktig att värna om 

eftersom den kan avslöja de individuella intervjupersonernas utsagor beroende på känsligheten i 

ämnena som tas upp samt genom de institutioner som nämns i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Under analysens gång och jakten på svar i materialet, i meningstolkningen är en viktig fråga att ställa 

huruvida det är intervjupersonens mening som är ”den rätta” eller om det är uttolkarens mening. Ur 
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ett relationellt maktperspektiv är tolkningsföreträdet förunnat forskaren, det tolkade materialet sker 

utifrån forskarens kontext vilket kan skapa en klyfta mellan forskaren och den intervjuade i meningen 

som skapas och kan bidra till att den intervjuade inte alls förstår den beskrivning som ges (ibid.). I de 

fall kvinnorna i intervjun kan komma att ha en annan kulturell tillhörighet än intervjuaren kan det 

skapa en klyfta mellan intervjupersonen och intervjuaren ur vilken det kan uppstå missförstånd. 

Kvale och Brinkmann (2009) ger ordet ”Ja” som exempel på vilken mångtydighet ett enkelt ord kan 

ha. Ja, kan för vissa vara ett ord för bekräftelse på att lyssnaren hört emedan det för andra betyder Ja 

ett godkännande. Det är därför viktigt att intervjuaren ger direkta frågor som inte kringgår den 

egentliga meningen. Det finns dessvärre ingen ekonomiskt förutsättning att använda sig av tolk om 

sådan skulle behövas även om det är viktigt i situationer som kan ge upphov till missförstånd på 

grund av  språket, som påverkar meningsinnehållet i den avlämnade informationen. Intervjuaren kan 

genom bristande förståelse missa viktig information som med interkulturella kunskaper hade blivit 

synliga (ibid.). De icke svensktalande kvinnorna måste således väljas bort trots att deras utsagor kan 

bidra till en nyanserad beskrivning.  

Eftersom intervjuaren, tillika skribenten, tidigare har arbetat som kontakt på en kvinnojour har ett 

resonemang skett kring hur etiskt det är att intervjua kvinnor och anställda på en jour där 

intervjuaren redan är känd. Det bör inte förekomma eftersom kvinnorna kan befinna sig i 

beroendeställning av sin tidigare samtalskontakt och mer komplexa relationer och situationer kan 

återspeglas i intervjusvaren, studiens insamlade empiriska material kommer därför att grundas på 

utsagor från kvinnor som inte är kända för intervjuaren sedan tidigare.  

Den objektivitet som kan uppnås i undersökningen bör vara i ljuset av en förhandling mellan 

forskaren och andra forskare eller intervjupersonen själv. En samstämmighet med andra bör råda i 

tolkningen, det finns risk för en subjektiv tolkning om den endast sätts i relation till den enskilde 

forskarens kontext. För att uppnå en intersubjektiv tolkning bör andra också göra en tolkning av 

texten eller låta intervjupersonen komma med inlägg rörande de slutsatser som dragits (ibid.). Det 

bör dock framhållas att ett resultat inte kan ändras enkom på basis av en intervjupersons missnöje 

med den antagna slutsatsen, det måste finnas god motivering till varför en slutsats har dragits, i 

denna motivering bör även intervjupersonens förhållningssätt eller tolkningar ingå.  

7.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

7.6.1 Validitet  

Validiteten i en undersökning kan ses i ljuset av graden av objektivitet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kan objektivitet ses som ”fri från Bias” vilket innebär att den har en tillförlitlig och 
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kontrollerad, oförvanskad kunskap (ibid.). En reflexiv objektivitet innebär att forskaren reflekterar 

över sitt bidrag i produktionen av kunskap. Att stärka denna objektivitet är att göra väl avvägda och 

underbyggda bedömningar och antaganden. Det bör finnas en känslighet kring forskarens fördomar 

vilket syns i en reflexiv objektivitet (ibid). En objektiv kunskap är att man kan skilja mellan ett 

aritmetiskt och ett dialogiskt objektivitetsbegrepp. Med aritmetisk subjektivitet avses att 

reliabiliteten mäts statistisk utifrån samstämmigheten mellan olika oberoende observatörer (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Dialogisk intersubjektivitet innebär att 

en samstämmighet uppnås i ett ömsesidigt samtal emellan dem som tolkar och identifierar ett 

fenomen, denna samstämmighet kan även råda mellan forskaren och dennes undersökningsperson 

(Kvale & Brinkmann, 2009) En annan typ av objektivitet är att låta undersökningsobjektet, i det här 

fallet intervjupersonen, opponera sig mot de slutsatser som dragits utifrån det insamlade materialet, 

detta skulle enligt Latour (i Kvale & Brinkmann 2009) innebära en total objektivitet. Undersökningens 

resultat kommer att ske i ljuset av befintlig litteratur kring forskningens fokus, analysen kommer att 

ske med hjälp av andra analytiskt kunniga personer, vidare kommer intervjupersonerna ta del av en 

sammanfattning av intervjun för att där kunna bekräfta eller dementera sina utsagor.  

Den här undersökningen är att betrakta som valid eftersom intervjun sker på ett professionellt sätt 

med en god samtalsnivå mellan intervjupersonerna och intervjuaren. Ytterligare en styrka för 

validiteten är att det är intervjuaren själv som transkriberar intervjuerna varför meningstolkningen 

kan föras över från intervjutillfället till tillfället för transkribering (ibid.).  

7.6.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten hänför sig till resultatens konsistens och tillförlitlighet. Det berör hur svaren från 

intervjupersonen kommer förändras eller inte om en annan person svarar eller om frågorna denne 

har besvarat är ledande eller inte. Utskriften av intervjun kan göras olika av olika personer vilket 

också kan förändra meningsinnehållet, men det kan också bidra till att reliabiliteten ökar. (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjun kommer inte att transkriberas av någon annan än intervjuaren själv 

varför reliabiliteten kan ifrågasättas eftersom man ur den utskriften ej kan utläsa någon alternativ 

tolkning av intervjupersonens svar(ibid.). Däremot kommer intervjuaren att ta hjälp av personer i sin 

direkta närhet för att resonera kring olika tolkningar i det sammanställda materialet vilket kan 

kompensera för den minskade reliabiliteten.  
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7.6.3 Generaliserbarhet  

Ett traditionellt sätt att se på orsak och verkan är att verkan alltid har en föregående orsak. Man kan 

endast anta att en viss orsak kan ge en viss verkan (Molander, 1988). Eller som Humes (i Molander 

1988) resonerar: 

Det enda man finner i erfarenheten är att händelser som liknar 
orsaken alltid tidigare har följts av händelser som liknar verkan. 
Vi har alltså bara en idé om en upprepad regelbundenhet och 
därför en tankevana att förvänta oss liknande händelseförlopp 
i framtiden.  

    (Molander, 1988, s. 92) 

Det kan därför ligga svårigheter i att anta att ett visst utfall ska ske. 

Om en undersökning bedöms ha tillförlitliga och giltiga resultat, kan frågan ställas huruvida 

resultaten endast gäller undersökningsobjektet eller huruvida de går att applicera på andra 

undersökningspersoner eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). En vanlig invändning är att det 

finns för få intervjupersoner för att resultatet ska kunna generaliseras på en större population. 

Frågan man måste ställa sig är dock om alla resultat måste vara generaliserbara. I denna 

undersökning kommer inte resultatet att kunna generaliseras i allmän bemärkelse eftersom det 

studerade fenomenet kan te sig annorlunda i vilken annan situation som helst. Den naturalistiska 

generaliserbarheten förhåller sig till resultatet utifrån erfarenheter och den tysta kunskap som 

därigenom skapats, den fokuserar mer på den förväntning man kan ha än på förutsägelser (ibid.).  

Utifrån en analytisk generaliserbarhet gör man en avvägning kring huruvida resultatet från 

undersökningen kan skapa en vägledning för vad som kan ske i en annan situation utan att för den 

skull vara absolut. Den analytiska generaliseringen bygger på en påståendelogik där en 

argumentering för grundläggande egenskaper och strukturer ligger till grund för hållbarheten i 

generaliseringsanspråket (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson L. , 2000; Larsson S. , 2005; Østbye, 

Knapskog, Helland, & Larsen, 2004).   

Undersökningen är inte applicerbar på någon annan population än på den som har använts i 

undersökningen eftersom det är en subjektiv analys med ett fåtal intervjupersoner inblandade. 

Undersökningen är inte heller kvantifierad vilket skulle öka generaliserbarheten på andra 

populationer. Däremot kan undersökningen visa på ett förhållningssätt och tendenser gentemot 

dator, internet och Facebook samt kontakten med sin förövare för många kvinnor utsatta för våld 

eller arbetandes på kvinnojour (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson L. , 2000).  
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8. Resultat och analys 

8.1 Kvinnornas situation och behov 

8.1.1 Kvinnornas bakgrund 

Samtliga intervjuade kvinnor som arbetar på kvinnojourerna anser att kvinnornas bakgrund är av 

betydelse för hur isolerad kvinnan blir när hon kommer till jouren. De kvinnor som har ett socialt 

nätverk i geografisk närhet socialiserar sig ofta med nätverket via Facebook. En av 

intervjupersonerna berättar att de kvinnor som kommer till jouren och vilka befinner sig i Sverige 

enligt två-årsregeln1 många gånger är mest isolerade. Hon beskriver hur kollegor till henne har sett 

att de ofta söker kontakt med andra via internet, vilket kan vara ett problem eftersom de redan är 

sårbara och utsatta. Risken att kvinnan möter någon som är elak mot henne är stor på grund av  

sårbarheten tror hon.  

Två anställda berättar att kvinnornas ursprung medför krav på jourens kunskaper. Det ger 

svårigheter i att kommunicera och förklara för kvinnorna om den säkerhet de måste ta i beaktande 

när de bor på jouren. Behoven av internet tror de ser annorlunda ut för de kvinnor som har en annan 

nationalitet än svensk. Alla anställda är eniga om att de som kommer till jouren med en 

hedersrelaterad våldsproblematik har ett mer komplext problem. En av dem berättar att de lärt sig 

att leva ett dubbelliv där säkerhet vad gäller användandet av sociala medier är primärt. Ofta har till 

exempel deras mobiltelefoner genomsöks av anhöriga. En annan anställd framhåller att de utsätter 

sina släktingars heder, främst mammans, för skändning. Förtrycket är patriarkalt och många gånger 

reproduceras förtrycket genom kvinnorna. Flertalet är gifta med sina kusiner eller sysslingar vilket 

bidrar till att de blir väldigt ensamma när de väl beslutar sig för att lämna mannen. En av de anställda 

kvinnorna beskriver hur hon brukar rita en nätverkskarta för de bra kontakterna och en för de dåliga, 

där de kan ta bort de dåliga från sitt Facebookkonto, vilket förhindrar att fel personer får tillgång till 

den information som finns där och också minskar deras möjlighet att föra den vidare. Kvinnorna som 

kommer till jouren vill ha kontakt med det sociala nätverket som de hade innan, vilket ofta är bra för 

dem.  

I en sammanfattning kan sägas att de kvinnor som kommer till jouren och inte har sina anhöriga  

geografisk nära, har ett större behov av sociala medier än andra, emedan de som kommer till jouren 

och inte känner några i landet har ett större behov av att knyta online kontakter, vilket också skapar 

                                                           
1
 De kvinnor som omfattas av två-års-regeln är de som invandrat till Sverige genom giftermål men någon som 

har uppehållstillstånd i landet. Det krävs att de är gifta två år för att den inflyttade parten ska få ett 
uppehållstillstånd (Samtalsintervju med intervjupersonen).  
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risker för kvinnan som ofta redan är sårbar på grund av det våld som hon har genomlevt samt att hon 

befinner sig i ett land hon inte kan förmedla sig i. Dessa kvinnor kan många gånger befinna sig i, som 

Fredriksson (2011) beskriver, ett patriarkalt våld där varje steg de tar kontrolleras och bestraffas. 

Detta kan även antas gälla kvinnor som behärskar det svenska språket men av annan anledning inte 

har ett fysiskt nätverk i landet. Att kvinnorna har ett annat ursprung än ett svenskt ställer även andra 

krav på de anställda på jouren eftersom de måste ha en skiftande kulturell kunskap för att klara av 

att möta de olika kvinnor som kommer. 

8.1.2 Användande av sociala medier 

En av de anställda berättar att det finns en risk att andra kan ta sig in på kvinnornas Facebooklogg via 

kompisar och skriva till henne. En kvinna hon mött tog bort de kontakter som inte var bra för henne, 

det blev inte många kvar men hon var nöjd eftersom hon upplevde att de som avgav information till 

mannen svek henne genom att inte ta ställning mot det våld som existerat. Det är många kvinnor 

som vill ha kontakt med den våldsutövande mannen initialt, eftersom de har lärt sig att läsa av 

honom för att undvika våld och på det sättet känner sig lite tryggare när de vet i vilket sinnestillstånd 

han befinner sig. Han har ofta tillgång till alla kvinnans förehavanden när hon kommer till jouren, det 

gäller likväl bankkonton som Facebookkonton. De kan genom det fortsätta styra henne även om han 

är långt bort geografiskt. Det är något som jourerna pratar om med kvinnan när hon kommer. När 

hon flyttar från jouren är faran som störst eftersom hon blir ensam och kanske vill ha någon att prata 

med.  En av de anställda kvinnorna säger att; 

När de kommer till jouren blir nog vardagen lite mer vanlig och 
de har inte den där kontrollen på sig, de kan sitta på nätterna 
/…/, men då måste de även se faran. 

Det finns ett behov utifrån socialtjänstens krav att jourerna har internet för att kvinnorna ska kunna 

söka lägenhet med mera. Kvinnojouren är inget fängelse som tar bort sociala medier, därför måste 

den hotade kvinnan få ett säkerhetstänk innan hon flyttar. Om det behövs strikta regler och förbud 

mot dator och mobil, ska det vara individuellt reglerat. En annan anställd resonerar på liknade sätt 

och tror att kvinnorna, efter att ha varit begränsade på grund av våldet samt är desorienterade, 

troligtvis har ett stort behov av ett socialt nätverk, vilket kan bidra till att få en känsla av att vara 

någon. Hon tror också att det är positivt att de kan förmedla sig med avlägsna platser och känna 

samhörighet med familjen.  

Samma intervjuperson ser inte internet som något farligt och relaterar de risker som föreligger med 

vanlig SFI undervisning: 
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… SFI är ett sådant ställe, en inrättning där kontakter odlas 
väldigt snabbt över hela Sverige, så det är oftast där man får 
kunskapen om var ens parter befinner sig.   

Den kvinna som har varit förföljd på internet berättar att det är med enkelhet som man kan spionera 

på personer via Facebook om profilen inte är privat. Nyttan ligger i att bland annat hållas sig 

uppdaterad i personens göranden. Hon tror att den före detta pojkvännen stoppat sig själv tidigare 

om han inte haft möjligheten att spionera på henne. Samtidigt menar hon att hon också givits en 

möjlighet att spionera på honom, vilket hon haft ett behov att göra. Mest för att känna ett lugn och 

en trygghet i att veta var han befinner sig samt vad han gör. Hon kände sig lättad när hon fick veta att 

han hade flyttat ihop med sin flickvän på annan ort, efter att ha spionerat på hans profilsida. Hon är 

tydlig med att hon inte spionerar på honom av samma anledning som han spionerar på henne.  

Att jag har varit rädd att han ska göra något mer. /---/ jag var 
lättat över att han hade träffat en ny /…/ det var bra att han 
gick vidare. /…/ han fortsatte att bråka /…/ han skulle ha 
pengar för /…/ min lägenhet, /---/ okej, nu fick han sina pengar 
och då kan han gå vidare. Men så gjorde han inte det /…/ 

Båda kvinnorna som varit utsatta för förföljelse och våld beskriver hur de har blockerat sin förföljare 

och våldsutövare från att kunna titta på deras profiler, en av dem framhåller att man inte heller kan 

se hans profil. Båda beskriver att de valt att blockera gemensamma vänner i syfte att begränsa 

insynen via dem. Under en period uppger en av intervjupersonerna att hon tagit bort sitt efternamn 

från kontot för att inte vara sökbar på Google.  

Den förföljda kvinnan berättar att användaren inte är anonym på Facebook, och genom före detta 

pojkvännens agerande kom privat information om henne ut till alla. När hon, vid upptäckten av att 

han kapat kontot, gjorde en polisanmälan beskriver hon att polisen hade svårt att kategorisera 

anmälan och att hon själv i det läget skulle varit mer kunnig för att uttrycka att hon ville anmäla 

honom för dataintrång. Något som hon anser att polisen borde känna till.  

Båda kvinnorna talar om att bli taggad på bilder, en av dem berättar att hon finns med på många 

bilder på Facebook och hennes sekretessinställningar anger att hon ska bli tillfrågad om att bli 

taggad, men hon har inte problem att finnas på bild på nätet. Den andra kvinnan uppger att hon till 

en början blev upprörd när hon blev taggad och var noga med att genast ta bort taggen, idag bryr 

hon sig inte så mycket om det.  

Om samtal kring bibehållen kontroll på nakenbilder säger en intervjuperson som utsatts för 

förföljelse ”Ja, och det är ju också sånt där som man behöver känna till /…/”, hon syftar här till 

förlorad kontroll av digitala bilder som sprids, ”/…/och jag tror att man mer behöver informera om 
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säkerheten.” Hon berättar att det är viktigt att man inte har med huvudet på den typen av bilder, om 

man vill ta sådana. Om bilden skulle spridas är det ingen som med säkerhet kan säga att det är du, 

säger hon. Och tillägger, ” /…/ syns ansiktet, då är det kört!”.  

Den intervjuperson som var utsatt för våld av sin partner uppger att hon inte fick ha Facebook för 

honom eftersom han ansåg att hon inte behövde det samt att Facebook var som en ”dejtingsajt” och 

hade svårt att förstå varför hon skulle ha kontakt med en massa killar på nätet, som dessutom skulle 

se henne på bild.  

Hade jag skaffat det hade han fått reda på det /…/ om jag 
hade skaffat facebook då hade han blivit först arg och slagits, 
sen /…/ blivit ledsen /…/ jag hade fått be om ursäkt till honom 
fast han slogs. Och jag hade gjort det /…/. Jag hade aldrig 
vågat skaffa facebook. 

Hon förtydligar även att det finns risker med att använda Facebook när användaren är jagad 

eftersom det med lätthet går att söka reda på vad en person gör eller befinner sig. Tidigare tänkte 

hon alltid på vad och hur hon skrev när hon väl skaffat Facebook, eftersom hon inte ville att han 

skulle få reda på vad hon gjorde eller befann sig.  

Studien visar att det är viktigt för kvinnorna att ha tillgång till sociala medier eftersom det är en väg 

till ett nytt liv i vilken de kan få stöd av vänner som annars har svårigheter på grund av avståndet att 

vara stödjande, detta stöds även av den forskning som visar på att nätverket för den våldsutsatta 

kvinnan är normerande vad gäller graden av våld som hon utsätts för (Engelmark, 2011). Även 

kvinnornas behov av att använda datorn för sociala ändamål, som både Findahl (2011) och Fallows 

(2005) studier visar, tydliggör betydelsen av de sociala mediernas viktiga funktion. Om det finns ett 

starkt stöd kan hon således även skapa sig möjligheter att bryta sig loss med hjälp av det stöd som 

nätverket ger henne vilket också Larsson (i Engelmark 2011) påpekar.  

Både intervjuer och litteratur (Levinson, 2009; Walther, 2011) visar att det finns en risk att den 

digitala kommunikationen sprids vidare till personer som den inte avsetts för, samt att det är viktigt 

att se över den säkerhet som är av vikt för att förhindra ett fortsatt spridande av den information 

användaren lägger ut om sig själv. Detta kan göras genom att begränsa sina kontakter eller som en 

utsatt kvinna sa, inte visa sitt ansikte på bilder där man är naken. Detta blir särskilt viktigt inom de 

medier där användaren inte kan vara anonym. Vad som också är viktigt i kvinnojoursarbetet är att ge 

boendekvinnorna den kunskap som de behöver i säkerhetstänkande för att klara sig utanför jouren i 

ett senare läge. Samtidigt är nyttan med sociala medier stor och de risker de för med sig, finns även 

på andra håll i samhället till exempel i SFI undervisningen.  
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Det finns möjligheter, för den som vill, att spionera på andra vilket försvårar situationen för de 

kvinnor som redan är förföljda, eftersom information som kan skada dem kan spridas vidare. Det 

finns även en risk för förföljelse, eftersom det finns möjlighet att med enkla medel erhålla 

information (Walther, 2011) om någon, om användaren inte använder sig av strikta 

sekretessinställningar, vilket studier och intervjuer visat, är godtyckligt använt. Båda kvinnorna har 

uppgett att de har haft ett behov av att veta vad den våldsutövande mannen gör för att skapa sig en 

föreställning om trygghet. 

8.1.3 Social vinning eller förlust  

En konsekvens av att vara medlem i en social plattform, som Facebook, är att det som exponeras blir 

förhållandevis offentligt samt att vänner kan se och föra diskussioner om det flera månader senare. 

Den förfölja intervjupersonen berättar att hennes före detta pojkvän hade tagit över hennes 

Facebookkonto. Han fick tillgång till det via hennes mail. Mail som han även publicerade på hennes 

Facebookprofil, vilket resulterade i att hennes vänner kunde se informationen. Han hade bland annat 

publicerat känsliga mail från intervjupersonen till dennes terapeut vilket ledde till konsekvenser för 

den kärleksrelation som hon idag befinner sig i. Utöver detta publicerade han även pornografiska 

bilder på en kvinna som intervjupersonen tror avsågs likna och föreställa henne. Hon medger att det 

var dumt av henne att via hennes mail ha en lösenordsfråga som den som känner henne väl vet 

svaret på. Vid samma tillfälle hade före detta pojkvännen i hennes statusrad skrivit ett erkännande, i 

föreställningen att det var intervjupersonen som skrev, och berättat att hon var sexmissbrukare. 

Intervjupersonen fick stöd från vänner som skrev att hon var stark som kom ut som missbrukare och 

så vidare. Hon saknade dock att de inte funderade över vad det stod samt att de trodde att hon valt 

Facebook som forum för att komma ut med ett missbruk. Det finns en avsaknad av värderingar av 

den information som tas emot uppger hon. Oftast brukar hennes vänner se att konto är kapat och 

fråga om det, men inte alla.  

Den våldsutsatta intervjupersonen berättar att hon skaffade Facebook cirka en månad efter att hon 

lämnat sin våldsutövare och att det hjälpt henne att hålla kontakten med sina vänner, att samtala 

med dem samt att få stöd från dem. Hon menar att det hjälpte henne att inte gå tillbaka till honom. 

Hon uppger också att hon genom det stöd hon fick, även fick stärkt självförtroende. Hon hävdar att 

det inte hade varit lika enkelt för henne genom ett gammaldags sätt att hålla kontakten. Hon 

berättar också att hon tog kontakt med gamla vänner som hon förlorat under sin relation med sin 

våldsverkare, vilka var de flesta:  

Jag hade inga telefonnummer kvar nästan eftersom han 
raderat dem för att på så sätt isolera mig eller vad man ska 
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kalla det. Så många hade försvunnit helt om inte jag hade 
hittat dom på Facebook och kunnat ta upp kontakten. 

Intervjupersonen som varit förföljd av sin före detta pojkvän berättar att det är bra att ha Facebook, 

det är ett lätt kommunikationsverktyg och hon behöver det för att inte bli exkluderad i sociala 

sammanhang. Hon berättar att en av hennes vänner fallit bort som kontakt på vänlistan vilket ledde 

till att hon inte blev bjuden på en fest. Hon menar att den som inte har Facebook riskerar att hamna 

utanför samt att denne inte vet vad folk pratar om. Positiva saker är liksom tidigare beskrivits att 

intervjupersonen fått stöd av sina vänner när de förstått vad som hänt. De har de stöttat henne och 

sagt ”Ohhh gud jag såg på Facebook, åhh gud, mår du bra?” hon fortsätter vidare ”Jag tycker att det 

är bra att folk kan läsa på Facebook och att när man träffas i verkligheten, att de tar det personligen 

istället än att skriva där.” Hon tror också att hon skulle ha blivit väldigt isolerad om hon inte hade 

haft Facebook, eftersom de som inte har Facebook blir utanför.  

Den kvinna som utsattes för fysiskt våld menar att hon behövde de kontakterna som ställde upp och 

peppade henne, "/…/ dom som kunde ta en upp till ytan igen /…/". Hon förtydligar också att det finns 

nackdelar. Till exempel att folk förmedlat information till honom och fortsätter:  

Jag hade en tjej som varit våran granne, /…/  Jag trodde att 
hon /…/ inte hade någon kontakt med honom längre. Men helt 
plötsligt visste han saker om mig igen. Jag höll på att försöka ta 
körkort och någon hade frågat när jag hade uppkörning /…/. 
På uppkörningen körde han efter mig och jag blev livrädd och 
kuggade 

En annan nackdel som hon uppger är en stress hon upplevde genom att hennes våldsman kunde ta 

reda på saker om henne och att hon därför mer än någonsin behövde sina vänner. Det av vikt att 

vara försiktig med vilken information användarna delger i de sociala plattformarna eftersom 

informationen finns kvar och är tillgänglig under lång tid efter att den har publierats. Litteraturen 

lyfter fram detta (Levinson, 2009) liksom även den interaktivt förföljda kvinnan gör. Det visar att det 

är viktigt hur man väljer och förvarar sina lösenord för att begränsa åtkomsten för andra, men även 

vilken information man delger.  

När en person möter svårigheter kan denne få stöd genom de kontakter denne har på Facebook, det 

krävs dock att användaren först har delgett andra sina svårigheter via den interaktion som skett i 

loggen, det visar även (Donath och Boyd 2004 i Walther 2011; Ellison et al. 2007 i Walther 2011) 

forskning på. I likhet med vad (Joshi & Rutledge, 2011) säger är ytterligare en social vinning i 

användandet av Facebook att användaren kan ha kontakt med många som denne inte annars kan ha 

kontakt med på grund av svårigheter i tid och geografisk närhet. Det är även enkelt att koppla den 
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kontakten igen efter lång tid av tystnad. Facebook är ett enkelt kommunikationsverktyg både i 

synkroniserad samt osynkroniserad kommunikation men det finns en risk inom vissa grupper för den 

som inte har Facebook att bli exkluderad i den sociala kontexten.  

8.2 Kvinnojourens situation och behov 

8.2.1 Boendekvinnor och datoranvändandet 

Två av de anställda upplever att boendekvinnorna blir väldigt ensamma när de kommer, att de har 

varit ensamma tidigare men att de varit mer begränsade. Att bo på jouren skapar förutsättningar att 

till exempelt sitta vid datorn på nätterna. De har även sett att tillgång till dator och internet ibland 

leder till att kvinnorna lägger ned för mycket tid på datoranvändandet när de egentligen skulle 

behöva göra annat. Det resulterar ibland även i att kvinnans barn glöms bort. En intervjuperson tror 

att det kan bero på att de vill fly eller slippa vara i verkligheten.  

Intervjuresultaten visar på att internet och Facebook för vissa kvinnor kan bli ett tillfälle till flykt 

undan vardagen, vilket kan leda till att de inte hinner göra det som de behöver för att bygga upp sitt 

liv igen. detta kan ibland yttra sig på grund av  de många valmöjligheter till användning som finns i 

Facebook vilket kan stjäla tid.   

8.2.2 Jouren och användandet av sociala medier  

Samtliga av de anställda anser att Facebook är en generationsfråga. En av dem berättar att hon 

brukar rådfråga sina barn eftersom hon inte själv vet hur Facebook fungerar. En annan säger att det 

finns en bristande kunskap kring internetanvändande bland kvinnojourerna i Sverige. Hon tycker att 

det är bra när det kommer yngre kvinnor in i jouren för att arbeta som har mer kunskap om den nya 

tekniken. Hon tror också att hon och hennes kollega är förhållandevis representativa för hur 

kunskapen ser ut på jourerna och menar att det är mycket annat som prioriteras i stället eftersom de 

inte är på ”alerten”.  

En intervjuperson menar att det är svårt att ha en dator tillgänglig för kvinnorna i lägenheten som de 

bor i på grund av det hårda slitaget som är, men hon ser även att det skulle vara till stor nytta för 

många kvinnor. Hon ger ett exempel på en kvinna som skulle vara oerhört behjälpt av en dator i sina 

SFI studier. Alla intervjupersoner är enade om att dator behövs, en av dem förtydligar också att, hon 

inte tror att det är just de sociala medierna som är viktiga för kvinnorna utan att det är möjligheten 

att söka kunskap och information som är viktig. Många boendekvinnor vill lära sig om Sverige i 

förhållande till övriga världen. Hon tillägger också att inte alla kvinnor vill det, andra vill bara hålla sig 

inom sin egen grupp och kultur.  
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Att kvinnojourerna behöver en dator tillgänglig för boendekvinnorna är tydligt, både vad gäller för 

sociala interaktioner samt för möjligheten att ordna sitt liv eller utbildning. Det är också ett hårt 

slitage på inventarierna på jourerna vilket försvårar möjligheterna för jourerna att ha en dator med 

internetuppkoppling tillgänglig. Denna fråga behöver lösas för att det ska fungera i praktiken. I likhet 

med vad Levinson (2009) uttrycker kan Facebook även fungera som en utbildnings- och 

kunskapsplattform.  

8.2.3 Jouren, säkerhet och sociala medier 

En intervjuperson framhåller att kvinnojouren inte är ett fängelse för våldsutsatta och att de därför 

inte kan ta bort sociala medier från dem. Det är dock viktigt att se till kvinnans sårbarhet samt hur 

lätt hon bedöms avslöja var hon befinner sig. Socialtjänsten och polisen ska göra en hot och 

riskbedömning i anslutning till placeringen och anmälan. Eftersom våldet är normaliserat för kvinnan 

inser hon ofta inte hur illa det egentligen har varit. Dessa faktorer måste man tala med kvinnan om, 

hon måste hitta sätt att tänka på för att skydda sig själv ochiaktta försiktighet även vad gäller hennes 

kontakter på internet. Intervjupersonen har haft kontakt med en ung kvinna under lång tid där 

nätverkets betydelse på Facebook har varit särskilt tydligt. De talade ofta om hennes trygghet, vilket 

resulterade i att hon raderade vänner från sin kontaktsida och hade därefter hade endast ett fåtal 

kvar. Intervjupersonen förstod genom samtalet att den unga kvinnan kände sig nöjd med det 

begränsade nätverket samt att hon uttryckt att hon tyckte att de som gav den förföljande mannen 

tillgång till och insyn på hennes Facebooksida, inte tagit ställning.  

Kunskaperna kring internet är svaga på jourerna anser intervjupersonerna, och en av dem anser 

också att det behövs mer kunskap kring det nya mediet i socialtjänsten och hos polisen, även om 

polisen är de som verkar ha mest kunskap.  

Ingen av de anställda har vetskap om att någon kvinna röjt sin vistelseadress under sitt boende på 

deras jour via sociala medier. En av dem berättar om ett boende i Stockholm som inte hade skyddad 

adress. Det ledde inte till att männen kom dit och var våldsamma, däremot kom de dit och ringde till 

kvinnan som kom ut för att gå runt hörnet och bli övertalad att komma hem, i löfte om att han skulle 

bli bättre.  

Hon tar även upp andra riskfaktorer som är kopplade till de nya medierna och den nya tekniken och 

berättar att leksaker och andra saker som mannen kanske vill lämna till barnen bör mellanlanda på 

socialtjänsten i två veckor innan de överlämnas till kvinnan och barnen, risken finns att de innehåller 

en sändare och platsen de befinner sig på kan på grund av det bli röjd.  
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Jag tycker så här, jag vill ge dom den kunskapen och det 
underlaget för att själva att ta beslut och då måste dom veta 
allt. Och de frågar om konsekvenserna om jag väljer det eller 
det, och sedan får de välja tycker jag. 

En annan av intervjupersonerna hävdar att det finns baksidor vad gäller allting, förr var det 

telefonerna man koncentrerade sig på och menar att man inte kan undvika problem. Vad gäller 

internetsäkerheten tycker hon att det borde finnas vägar att gå och visar exempel på att hon aldrig 

blivit utsatt för någonting. Hon undrar även hur ett eventuellt hot ser ut och efterlyser kunskap kring 

problematiken samt hur man kan skydda sig för att inte bli utsatt för faror på nätet. En annan av 

intervjupersonerna tror inte att boendekvinnorna tänker på sin säkerhet när de sitter vid datorn.  

Intervjupersonen som varit utsatt för förföljelse anser att jouren inte har kunskap om säkerhet och 

internet, hon menar att det ser lika ut på många jourer och att det kan bli bättre vad gäller den 

informationen, både inom jouren och gentemot de kvinnor som de möter. Hon önskar att de kan 

informera mer på skolorna om det.  

Vad som synes tydligt är att det finns en bristande kunskap som efterfrågas kring nyttan och riskerna 

med internetanvändande bland de kvinnor som är anställda eller arbetar ideellt på jourerna. Det är 

viktigt att jouren har kunskap kring de risker kvinnan kan möta i livet utanför jouren, men de 

anställda måste själva bli medvetna om dem för att kunna informera kvinnan. En avvägning måste 

göras utifrån den riskbedömning som finns samt det nätverk som kvinnan har, det är också viktigt att 

kvinnan själv förstår att hon inte är privat bakom sin skärm när hon kommunicerar på Facebook vilket 

är vanligt enligt Byam (2010) och Levinson (2009). Det är viktigt att identifiera eventuella hot för att 

kvinnorna ska kunna se riskerna med sitt användande. Den säkerhetsrisk kvinnorna utsätter sig för 

när de använder sig av sociala medier är dels de nätverkskontakter som de har, dels de 

säkerhetsinställningar de använder sig av vilket enligt Levinson (2009)  många upplever som 

svårorienterat. Men risker finns även i kvinnans eget beteende och är beroende av vad hon själv 

väljer att delge för information om sig själv. Intervjuerna visar att mängden privat och känslig 

information också avgör mängden av stöd och peppning som kvinnan får av sina nätverkskontakter 

på de sociala medierna (Donath och Boyd 2004 i Walther 2011; Ellison et al. 2007 i Walther 2011).  

9. Diskussion och slutsats 

Orsaken till ökningen av antalet anmälda brott är svår att avgöra men kan bero på att fler väljer att 

anmäla de brott som de utsätts för, att mörkertalet har minskat, jämfört med tidigare. Detta är dock 

endast ett antagande och det behövs mer omfattande studier för att fastställa orsaken till ökningen.  
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På grund avämnets känsliga karaktär har det funnits en svårighet i att hitta intervjupersoner som bor 

på kvinnojour vilka vill delta i undersökningen. Utöver de tre anställda kvinnorna har två unga 

kvinnor som haft hjälp av Kvinnojouren eller Tjejjouren deltagit i undersökningen och det har 

resulterat i nyanserade beskrivningar som mycket väl kan bidra till att besvara frågeställningarna som 

ställts tidigare. Vad beträffar generaliseringen av de slutsatser som dras ur det insamlade materialet, 

måste det framhållas att det  av resultatet inte går att dra några generella slutsatser gällande en 

större population, eftersom det urval som gjorts är starkt begränsat. Däremot går det att göra en 

analytisk generalisering av resultatet vilket innebär att de tendenser som går att utläsa ur kvinnornas 

utsagor kan komma att synas i andra studier med liknande fokus. Den forskning som finns kring 

internetanvändande stödjer de utsagor som kvinnorna har avlämnat. Tillförlitligheten i resultaten är 

hög eftersom de svar som avlämnats har skett på ett bra och störningsfritt sätt. Vidare har jag som 

intervjuare en baskunskap kring problematiken vilket förmodligen har ökat möjligheten att få 

beskrivande svar, eftersom kunskapen finns om vilka frågor som går att ställa för att skapa sig en väl 

överensstämmande bild av den verklighet som intervjupersonerna beskrivit.  

Användandet av sociala medier sker inte obehindrat och är för den våldsutsatta kvinnan kantat av 

problem med Facebooksekretess, spionage och vänner som vidarebefordrar information till den man 

som förföljer dem. Det som tydligt kan utläsas av det insamlade resultatet och den tidigare 

forskningen är att kvinnor som bor på en kvinnojour eller är utsatta för våld och kränkningar 

använder sig av Facebook för att bibehålla kontakten med omvärlden, samt för att hitta styrka att 

bryta sig loss ur det förtryck och det våld som hon har utsatts för. Det interaktiva likväl som det 

verkliga nätverket är av stor vikt för den våldsutsatta kvinnan i hennes uppbrottsprocess. Det finns 

även en möjlighet för kvinnan att hålla sig á jour med vad den våldsutövande mannen har för sig och 

hon kan genom det skapa sig en föreställning om var han är och vilket sinnestillstånd han befinner 

sig. Även om hon skapar sig en falsk föreställning om detta, upplever hon ändå en ökad känsla av 

trygghet. De kvinnor som intervjuats ger en bild av att facebook är en viktig del för dem när de söker 

stöd och kontakt när de lever i förtryck och våld eller under den närmaste tiden efter att ha levt i 

förtryck och våld. Den gemenskap och det stöd de erhåller från sitt interaktiva nätverk är viktigt för 

dem för att inte befinna sig i total isolering  

Vad som går att utläsa av de intervjuer som skett med anställda har en beskrivning avgetts att 

boendekvinnorna använder de sociala medierna på många olika sätt, dels genom att söka kontakt 

med andra, både tidigare kända men även okända personer. De anställda upplever detta som en flykt 

undan vardagen som kan resultera i att de glömmer bort sina barn och viktiga saker som de måste 

göra för att skapa sig ett liv utan våld. Det finns en bristande kunskap kring hur internetanvändandet 
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ser ut för boendekvinnorna. ven om de anställda beskriver  hur utlandsfödda kvinnor med 

begränsade kunskaper i det svenska språket visar ett stort behov av att söka kontakt med det nätverk 

av vänner som de har i sitt hemland. Under förutsättning att dessa inte ingår i det våld som kvinnan 

utsatts för. De kvinnor som är utsatta för det patriarkala våldet är mycket ensamma och en anställd 

beskriver att hon sett att dessa kvinnor sökt kontakt med okända människor via de sociala medierna. 

Det kan medföra stora risker för henne eftersom hon redan befinner sig i en utsatt position genom 

att inte vara bevandrad i det svenska språket, eller den svenska kulturen samt att hon inte heller har 

ett nätverk att söka skydd hos. Samtliga av de intervjuade anställda uppgav att de eftersöker kunskap 

kring internetsäkerhet och kunskap kring de risker och de fördelar som användandet av sociala 

medier kantas av. De anställda kvinnorna är samtliga eniga om att det är viktigt att det finns tillgång 

till internet på jourerna, dels på grund av att det finns saker som socialtjänsten vill att de ska göra, till 

exempel söka bostad eller kontakta arbetsförmedlingen. Dels möjligheten att använda sig av sociala 

medier som Facebook för att minska den isolering som kvinnorna ofta lever i.  

Dessvärre har det i den här studien vuxit fram en bild av att de våldsutsatta kvinnorna mötes med 

okunskap om de kränkningar och våld som kan ske på facebook. De anställda efterfrågar kunskap både 

inom jourerna samt socialtjänsten men även inom polisen, vad gäller internetsäkerhet och 

sekretessinställningarna. Kvinnorna kan tendera att agera väldigt privat på Facebook trots andra människors 

möjlighet till insyn. Detta kan skapa stora problem om informationen de släpper hamnar i fel händer. Kunskap 

kring den säkerhet som kvinnorna bör iaktta i sitt användande är viktigt, bland annat att de kontakter kvinnan 

har i sin ”vänlista” bör väljas med omsorg, likaså bör den information hon avger om sig själv avlämnas med 

försiktighet. De checkinapplikationer som finns, bör inte användas och möjligheten att ”avtagga” samt radera 

inlägg bör även användas flitigt. Detta är exempel på inställningar som används godtyckligt. Enligt de 

våldsutsatta kvinnorna var de noga med att inte synas när våldet var nära i tid. Vartefter tiden gått har de båda 

släppt de egna kraven på sig själva att använda säkerhetsinställningarna. Gemensamt med den tidigare 

forskning som presenterats är användandet av sekretessinställningar ej konsekvent och användarna tenderar 

att vara förhållandevis privata vid sin skärm. Trots möjligheten för andra att få tillgång till den information som 

de avlämnar. En avvägning bör dock göras mellan nyttan med användandet av de sociala medierna samt vilka 

risker det medför. Under förutsättning att hon är väl bekant med de risker som användandet medför samt den 

försiktighet hon bör hålla i sitt användande, kan inte risken anses större för henne än vad den kan bedömas 

vara i livet utanför de sociala medierna.  Det finns en bred forskning kring kvinnors internetanvändande och det 

finns även forskning kring användandet av facebook och andra sociala medier. Det finns dock en avsaknad av 

forskning kring våldsutsatta kvinnors internetanvändande, även facebook. Den kunskap om finns behöver 

omsättas till reell kunskap inom den verksamhet som möter de våldsutsatta kvinnorna.   
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10. Förslag på vidare forskning 

Det finns många luckor kring internetanvändande och våldsutsatta kvinnor varför även 

forskningsfältet bör breddas för att skapa kunskap kring den problematik som existerar för de 

kvinnor som kommer till jourerna.  Om kunskap finns på jourerna minskar troligtvis även riskerna för 

de kvinnor som använder sig av sociala medier.  

Det saknas forskning kring kvinnor som befinner sig på en kvinnojour och som inte behärskar det 

svenska språket. Vilka behov har en kvinna som inte har förmåga att förmedla sig med sin närmaste 

omgivning?  

Forskning kring ungdomars internetanvändande är något som det finns forskning om, men enligt 

Findahl (2011) är det fler unga kvinnor idag som använder sig av bloggar, flickor ända ner till 12 

årsåldern. Ett intressant område för denna forskning kan ske utifrån, dels säkerheten kring den 

information de unga flickorna avger om sig själva, men även utifrån ett identitetsperspektiv. Vilken 

bild av sig själva skapar de unga flickorna och vad skriver de om i sina bloggar? Genom intervjuer och 

litteraturinläsning inför denna studie har många intressanta forskningsområden uppdagats och dessa 

är de som jag har funnit mest intressanta.  
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Bilaga 1 

Jag heter Annelie Tollehed Biller och läser tredje terminen Medie- och kommunikationsvetenskap på 

Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).  

Under hösten kommer jag att skriva på en kandidatuppsats (C-uppsats) som förhoppningsvis leder till 

att jag får en Fil.kand i januari när uppsatsen ska läggas fram.  

I min uppsats har jag valt att skriva om boendekvinnor och anställda på kvinnojourer samt 

förhållandet och användandet av sociala medier på internet bland de boende. Jag hoppas att jag kan 

få intervjua både personal och boendekvinnor kring sociala mediers roll på kvinnojourer och jag 

hoppas även att få intervjua kvinnor med olika härkomst, men även svenskt ursprung för att samla in 

ett mångfasetterat material för vidare analys.  

Avsikten är att söka reda på kvinnornas egna beskrivning av sitt användande, vilka risker, vinster och 

förluster det medför sig samt om de har kontakt med männen som orsakat våldet som riktats mot 

dem.  

Jag har själv arbetat på kvinnojour och sett att våldet även kan fortsätta över internet, därav mitt 

intresse för fenomenet. Jag är också utifrån personalens förhållningssätt intresserad av att intervjua 

anställda på jouren för att söka reda på hur man tänker kring säkerheten för jourens verksamhet och 

användandet av sociala medier.  

Det finns många sociala medier idag och jag har varit nödgad att avgränsa min undersökning till ett 

av dem och det sociala medie som jag undersöker användandet av är Facebook.  

Jag eftersöker därför hos Er boendekvinnor som kan ha kontakt med sin våldsverkare (genom barn 

eller andra orsaker) som använder sig av internet och facebook för social interaktion samt anställda 

hos er som har en tanke eller en uppfattning kring sociala mediers eventuella påverkan på 

säkerheten för jouren.  

Jag avser att intervjua totalt tre boendekvinnor och tre anställda från olika jourer, eller samma jourer 

om det underlaget medger.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Annelie Tollehed Biller 

Jag går att nå på telefon 073-xxxxxxx samt mail xxxxxxxxx@xxxxxxxx.se 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxxx.se


38 
 

    Bilaga 2 

TILL ER SOM ÄR ANSTÄLLDA PÅ KVINNOJOUR OCH HAR EN BILD AV 

BOENDEKVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER, SAMT ER SOM BOR PÅ 

KVINNOJOUR OCH ANVÄNDER ER AV SOCIALA MEDIER.  

Kunskaperna är bristfälliga i hur internetanvändandet ser ut kring kvinnor som bor på kvinnojour, 

vilka behov de har när de lever i skyddat boende av bland annat sitt sociala nätverk samt vilka 

fördelar och nackdelar som de kan se kommer med användandet av sociala medier.  

Ni har valts ut för att delta i undersökningen eftersom Ni dels tillhör den tänkta målgruppen dels att 

just Er beskrivning av fenomenet är av vikt för undersökningen. Det fördelar för Er som kan 

uppkomma till följd av ett deltagande i nämnda undersökning är att det dels skapar kunskap kring 

kvinnojourer och sociala medier samt att det i förlängningen skapar fler undersökningar men 

förhoppningen finns även att ett deltagande även ska resultera i reflektion till just Ert eget eller Er 

kvinnojours användande av sociala medier 

Givetvis är Ert deltagande helt frivilligt men icke desto mindre viktigt. Det är därför av största vikt för 

undersökningsresultatet att Ni deltar för att delge just Er kunskap och förhållningssätt till sociala 

medier på internet. Intervjun kommer ta ca en timme i anspråk och ske hos Er eller på av Er angiven 

plats. Givetvis är Era svar helt konfidentiella. Er anonymitet skyddas genom att Ert enskilda 

boende inte kommer att nämnas vid namn samt att inga personligauppgifter om enskilda personer 

kommer att efterfrågas förutom Er ålder om det anses vara av vikt i undersökningen.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas för undersökningens syfte som är att söka 

reda på hur kvinnor boendes på kvinnojour använder, umgås samt håller en social interaktion vid de 

sociala medier som finns på internet. Undersökningens syfte har inte betoningen i egentlig mening i 

hur den individuella kvinnan beskriver sitt internetanvändande, men hennes beskrivning är viktig för 

att lokalisera generella mönster i användandet utifrån kvinnornas egna utsagor samt belysa generella 

mönster i beskrivningen av användandet, i syfte att öka kunskapen kring fenomenet. 

Min förhoppning är att få möjlighet att intervjua tre boendekvinnor på jourer samt tre anställda på 

kvinnojourer och att just Ni är några av dem.  

Jag har tidigare själv varit anställd på en kvinnojour och vet hur viktigt arbetet ni uträttar är, jag går 

kandidatkursen på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (institutionen inom 

vilken studien sker), jag läser även termin 3 på socionomprogrammet och hoppas att kunna 

vidareutveckla denna studie när det är dags för kandidatuppsats. Om Ni undrar något är Ni varmt 

välkomna att kontakta mig på telefonnummer 073-xxxxxxx eller mail xxxxxxxxxxx@xxxx.se 

Tack på förhand och hoppas att vi ses 

Annelie Tollehed Biller 

Studerande på Kandidatkursen för Medie- och kommunikationsvetenskap  

Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation  

Stockholms universitet 
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     Bilaga 3 

Det jag i grund och botten tror och vill ha svar på 

Varför väljer kvinnor att fortsätta ha sin våldsamma män som kontakt på facebook 

  intervju- och forskningsguide för intervju med kvinnor boende på kvinnojour 

  

Dator och internet 

Fråga: Varför använder kvinnorna, boende på kvinnojour, internet? 

Använder de datorer? 

Använder de internet? 

Använder de sig av sociala medier? 

På vilket sätt använder de datorn? 

I vilket syfte anvnder de sig av sociala medier? 

Vilka social medier använder de? 

Social 
vinning/Förlust 

Fråga: På vilket sätt använder kvinnor boende på kvinnojour facebook? 

Vad är bra med att använda facebook? 

Vad är dåligt med att använda facebook? 

Hur tänker de att det skulle fungera och se ut.  

Använder de incheckningar och andra applicationer? 

Sociala medier 

Fråga: Hur använder kvinnor boende på kvinnojour facebook? 

Vad gör de när de använder FB? 

Vilken funktion fyller användandet enligt deras beskrivning? 

Vilka är vänner och kontakter? 

Är de riktiga vänner? 

Umgås de över facebook? 

Är den våldssamma mannen vän på Facebook? 

Är hans släktningar vänner på facebook? 

Är facebook viktigt för den sociala interaktionen? 

Finns det några risker med användandet? 
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     Bilaga 4 

intervju- och forskningsguide för intervju med anställda på kvinnojour 

  

Boendekvinnor och 
datoranvändning 

Hur använder kvinnor på kvinnojour datorer? 

Finns det datorer? 

Använder de datorer? 

Använder de internet? 

På vilket sätt använder de datorn? 

Använder de sig av sociala medier? 

Vilka social medier använder de? 

I vilket syfte använder de sig av sociala medier? 

Jouren och 
användandet av 
sociala medier 

Är den sociala interaktionen som sker med teknologin bra/dålig? 

Har vissa kvinnor gett uttryck för ett större behov av facebook än andra? 

Vad kan det bero på? 

Kan det bero på kultur, sociala faktorer?  

Vad får boendekvinnorna ut av användandet av facebook? 

Hur tänker de att det skulle fungera och se ut.  

Använder de incheckningar och andra applikationer? 

Vilken funktion fyller användandet enligt deras beskrivning? 

Jouren, säkerhet och 
sociala medier.  

Kan säkerheten på jouren påverkas av facebook? 

Har det hänt att någon utsatta för våld till följd av att de använt facebook? 

Finns det några risker med användandet? 

 


