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Förord   

Jag vill först och främst tacka respondenterna för att de ställde upp på intervju, utan dem skulle denna 

studie inte hade varit möjlig. Stort tack att ni delade med er av era berättelser och erfarenheter. Ni är 

alla så himla starka och fantastiska, jag tackar er från djupet av mitt hjärta! 

Jag vill ge ett stort tack till mina gamla lärare på Tollare folkhögskola speciellt Espen Bjordal och 

Staffan Hubinette som har varit till stort stöd under min utbildning. 

Vill även tacka min handledare Johan von Essen som visat sitt engagemang, tack för ditt stöd och 

vägledning. Särskilt tack till min kusin Zilan Kocaman som har stått bakom mig och sett till att jag har 

lyckats ta de steg som jag velat ta men inte haft motivationen att ta själv. Hon har varit ett stort stöd 

genom min skolgång och uppmuntrat mig till sådant som jag inte trodde att jag kunde göra.  

Jag vill även tacka min vän Ela som har funnits till de dagar som jag har trott att jag aldrig ska 

kunna avsluta något. Hon har väglett och stöttat mig igenom min uppsats. 

Tack till min vän Fanny Weinberg för dina kommentarer ditt stöd och vägledning.  

Tack Robert för att du har suttit med mig och diskuterat olika teorier i många timmar. 

 

 

Sara Korkut 
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Sammanfattning   

Enligt Socialstyrelsens rapport (Hermansson, Lindgren och Tengström 2011) mår kvinnor som vistas 

på kvinnojourer mycket sämre än allmänbefolkningen och dessa kvinnor är i behov av stora insatser 

och stöd från samhällets olika hjälporgan. Många kvinnor som tidigare har bott på kvinnojourer får en 

möjlighet till nystart i livet med stöd av en organisation som endast arbetar för kvinnans skull. En del 

av kvinnorna väljer att gå tillbaka till sina gamla liv men de kvinnorna som väljer att stanna kvar går 

oftast igenom en turbulent tid den första perioden, ofta är det många olika känslor inblandade, det får 

också kämpa sig igenom flertalet olika beslut för att kapa banden med sina gamla liv (a.a). 

Denna studie handlar om kvinnors upplevelser om hur kvinnojourer har bidragit till att deras 

livssituation har förändrats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta stycken kvinnor 

som bott på kvinnojourer tidigare. Detta för att kunna besvara studiens frågeställningar med syftet att 

försöka förstå samt tolka kvinnornas upplevelser av tiden på kvinnojouren och vad det har inneburit 

för kvinnorna i den uppbrottsprocess som lett kvinnorna till kvinnojouren. Den teoretiska 

utgångspunkten i uppsatsen är KASAM (känslan av sammanhang), vilket även används som 

analysredskap. Studiens resultat har kategoriserats i tre olika teman: Kvinnors bakgrund och 

upplevelser av kvinnojourer, Strukturen på kvinnojourerna och Kvinnors förväntningar och 

önskningar av kvinnojourer. 
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Abstrakt  
According to a National Board Report (Hermansson, Lindgren and Tengström 2011) women staying 

at shelters feel much worse than the general population. These women are also in need of great efforts 

and support from various social assistance instances. Many women who have previously stayed at the 

shelters get an opportunity for a fresh start. The women who choose to remain in the process usually 

goes through a turbulent time during the first period, often with a lot of differnet emotions involved. It 

is not unusual that a lot of decisions have to be made in order to cut the ties with their old life (aa). 

This study investigates women’s experience from women's shelters and how that experiencee has 

contributed to their change of life. Semistructured interviews have been completed with eight different 

women, all of them with experience from women's shelters. This has been done in order to investigate 

the questions of the study which is to try to understand and interpret the women's experiences from the 

time at the women's shelters and how that has helped them to manage their situation. The theoretical 

point of departure is Aaron Antonovsky´s theory "Sense of Coherence" (SOC). The result from the 

study has been categorised in three different subjects: Women's background and experiences of 

women's shelters, the structure of women's shelters and women's expectations and desires from 

women's shelters. 

Keywords: women’s shelter, violence, abuse, exposur, exposed, refuge, protection, liberation, 

emancipation, feminism, decampment  
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1. Inledning 
I flera år har jag funderat och drömt om att öppna en egen kvinnojour. Under denna tid har jag haft en 

del tankar kring kvinnojourer och dess påverkan på den hjälpsökande kvinnan. För att besvara dessa 

har jag sökt svar genom att läsa på olika kvinnojourers hemsida. På dessa hemsidor framgår som regel 

att syftet med organisationen/jouren är att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor samt annan 

information gällande arbetet med kvinnorna. En fråga jag sökte svar på, men inte fann, var hur 

kvinnorna utifrån deras perspektiv anser att kvinnojourerna har bidragit till att deras livssituation har 

förändrats, vad som har bidragit till den förändringen samt om kvinnorna skulle vilja att kvinnojouren 

gjort annorlunda för att bidra till den önskade förändringen. Jag hoppas att denna studie kommer att 

bidra med att ge kvinnojourer ett underlag att diskutera och se över sina insatser och metoder. Detta i 

syfte att skapa en debatt kring eventuell förändring eller förbättring kring vissa insatser inom dessa 

verksamheter. 

 

1.1 Relevans för socialt arbete 
Våldsutsatta kvinnor är ett stort problem i samhället och socialtjänsten är den myndighet som ansvarar 

för att ingripa och söka lösningar på dessa situationer (Socialtjänsten, 2008). Ansvaret som 

socialtjänsten har regleras i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) i kap 5 § 11. Där står det att 

socialnämnden ska hjälpa de våldsutsatta och närstående och se till att de får stöd. I socialt arbete där 

man kommer i kontakt med kvinnor som varit våldsutsatta så kan det vara av stor vikt att känna till hur 

dagens system kring dessa individer fungerar och vad man kan göra för att förbättra, förenkla och 

skydda dessa kvinnor. Som socialarbetare är det av stor vikt att ha en bra förståelse för dessa kvinnor 

och deras situation, men samtidigt också ha en bra grund och kunskap om hur man ska kunna vara 

behjälplig och kunna stötta dessa kvinnor när de flesta har en form av tillitsproblematik gentemot sina 

närmaste anhöriga. De system som är skapade sedan tidigare bör, med tanke på att man arbetar med en 

väldig utsatt grupp, utvärderas och kritiskt granskas regelbundet för att man som social arbetare ska 

kunna erbjuda det skydd och stöd som krävs för att hantera kvinnorna som lever under dessa 

förhållanden. 
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1.2 Problemformulering  
Oftast är det våldsutsatta kvinnor som tar sig till eller vistas på kvinnojourer. Man kan tänka sig att de 

allra flesta kvinnor som söker sig till en kvinnojour har en förväntning av att kvinnojouren ska fungera 

som ett skydd vid uppbrottet från exempelvis en våldsam relation, vilket inte är konstigt då detta också 

är syftet och värdegrunden som är bärande i dessa verksamheter. Men hur fungerar detta i 

verkligheten? Är det möjligt att tillgodose kvinnors alla förväntningar? Det är inte realistiskt att 

tillgodose en kvinnas alla förväntningar, däremot bör kvinnojourerna tänka på vad de kan göra för att 

tillfredsställa kvinnornas grundläggande behov. I ett fall där en kvinna gått ifrån allt så bör hjälpen i 

första hand bestå av stöd och skydd. Frågan är bara om alla kvinnor som vid något tillfälle behövt ta 

kontakt med en kvinnojour har fått det stöd och skydd de har varit i behov av? Hur kan man se till att 

dessa kvinnor får vad de behöver i ett akut skede?  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka om kvinnojourer har varit ett stöd för de kvinnor som 

tidigare har vistats på kvinnojourer. Kan kvinnojourerna tillgodose kvinnornas behov och vad anser 

kvinnorna själva om det stöd och vägledning de fick under sin tid på kvinnojouren.  

Följande frågeställningar är vägledande för att, utifrån kvinnornas perspektiv, besvara syftet;  

- Upplever kvinnor att kvinnojouren har bidragit till att deras livssituation har förändrats och i sådana 

fall: 

- Vad i kvinnojourens verksamhet har bidragit till den förändringen? 

- Hur skulle kvinnor själva önska att kvinnojouren hade gjort för att bidra till en önskad förändring i 

kvinnans liv? 



8 
 

2. Bakgrund 
Kvinnojourer har sitt ursprung i feministrörelsen och de första kvinnojourerna i Sverige bildades i 

Stockholm och Göteborg 1978. Kvinnojourer uppkom som en reaktion på samhällets bristande 

förmåga att hjälpa och skydda kvinnor från familjerelaterat våld. Kvinnor med intresse för ämnet 

förstod snabbt att de själva fick agera då samhället inte uppmärksammade det våld som utövades mot 

kvinnorna (Kunskapsbanken, 2016-04-20). 

 En kort tid efter att de första kvinnojourerna uppkom, bildades det flera nya kvinnojourer i hela landet 

och idag finns det upp emot 200 kvinnojourer i hela Sverige (www.unizon.se). I Sverige finns det två 

riksförbund, ROKS (Riskorganisationen för Kvinnojourer i Sverige) och Unizon (f.d. SKR: Sveriges 

Kvinnojourers Riksförbund) som har till uppgift att tillvarata kvinnojourernas intressen och ge stöd i 

deras viktiga arbete (www.roks.se). Ordförande för ROKS i dagsläget är Zozan Inci, som jag även har 

fått möjligheten att intervjua i studien. 

 Majoriteten av kvinnojourerna har skyddade boenden där vuxna och barn kan bo samtidigt som de får 

stöd under en begränsad tid. De flesta kvinnojourerna är ideella organisationer som drivs utifrån en 

värdegrund som inte föregås av ett vinstintresse (www.unizon.se). 

 

2.1 Tidigare utvärdering av kvinnojourer  
Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av socialtjänsten och ideella kvinnojourers insatser för 

våldsutsatta kvinnor av män i nära relationer. Teman för studien har varit utsatthet för våld, upplevd 

hälsa och psykosociala situationer. (Hermansson, Lindgren & Tengström, 2011). 

Av alla kvinnor som deltog i studien var 353 st från kommunbaserade verksamheter och ideella 

kvinnojourer i landet och 206 st var våldsutsatta kvinnor som rekryterades genom annonser i 

dagspressen. De största orsakerna till varför kvinnorna inte hade någon kontakt med socialtjänsten 

berodde på att de inte upplevde något behov av hjälp eller så visste de inte vart dem kunde vända sig 

för att få hjälp. (a.a) 

Resultatet av studien visar att flertalet av kvinnorna har varit utsatt för grovt våld, vilket kunde ses 

tydligast på kvinnorna i skyddade boenden och även skador uppkomna av våld var vanligt 

förekommande. Oavsett grupp visade kvinnorna på en sämre psykosocial hälsa jämfört med kvinnor 

som inte varit utsatta för våld och tre fjärdedelar visade på betydande svårigheter (a.a).  

Totalt var det 75% av kvinnorna som deltog i studien som sökte, under uppföljningsåret, hjälp från 

somatisk sjukvård, 42% för allmänpsykiatri, 37% för socialtjänstens rådgivning, 28% 

socialtjänstensförsörjningsstöd, 25% för ideella föreningar som kvinnojourer och 8% för 

brottsofferjour eller juriststöd.  Under uppföljningsåret hade 64% av kvinnorna sökt hjälp hos 

öppenvården och 82% av de kvinnor som levt på skyddat boende hade utsatts för fortsatt psykiskt, 

fysiskt eller sexuellt våld (a.a.).  
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2.2 Ideell organisation 
I detta avsnitt vill jag kort belysa definitionen av ideella organisationer.  Ideella organisationer arbetar 

inte i vinstsyfte och verkar heller inte under samma lagar på som myndigheter gör (Voluntarius, 2016). 

För att en organisation ska kunna kalla sig ideell måste det ha ett ideellt ändamål, exempelvis religiöst, 

välgörande, vetenskapligt eller politiskt (Bolagsverket, 2016). Enligt Skatteverket (2016) så behövs 

inte någon registrering hos en myndighet för att en ideell organisation ska kunna ha rättskapacitet. En 

ideell organisation arbetar inte i vinstsyfte men kan bedriva en ekonomisk verksamhet i syfte att gynna 

det ideella ändamål som organisationen har (Verksamt, 2016). En ideell organisation kan själv avgöra 

om de vill arbeta enligt socialtjänstlagen eller inte. Om den ideella organisationen väljer att arbeta på 

uppdrag från socialnämnden har den ideella organisationen vissa skyldigheter mot socialnämnden. De 

har då ett eget ansvar över att det arbete som utförs på uppdrag av socialnämnden håller god kvalitet, 

dokumenterar, har ett eget ansvar för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och har tystnadsplikt. 

Den ideella organisationen har även en anmälningsplikt när de arbetar på uppdrag av socialnämnden. 

Socialnämnden fortsätter att ha ansvaret över att de uppdrag som den ideella organisationen ska utföra 

genomförs med god kvalitet. De ideella organisationer som inte arbetar på uppdrag av socialnämnden 

har ingen skyldighet att följa de ovan nämnda (Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.3 Skyddat boende 
Kvinnor som är eller har varit våldsutsatta och behöver komma ur detta och söka stöd samt skydd kan 

vända sig till en ideell kvinnojour som bistår med ett akut boende och möjlighet till stöttning under 

den turbulenta perioden. Där får hon en säng i ett avskilt rum på en hemlig adress som är avskild från 

kvinnojourens övriga verksamhet. I vissa fall kan boendet vara en del av en villa där alla 

kvinnoverksamheter bedrivs. En kombination av de båda alternativen kan också existera, boendet och 

den öppna verksamheten kan vara på samma plats och i de fallen hålls platsen/adressen hemligt. Det 

finns vissa jourer som erbjuder en lägenhet till kvinnorna men de flesta jourerna erbjuder ett rum i en 

lägenhet, där alla har sitt eget rum men delar på kök, badrum och vardagsrum (Hermansson, Lindgren 

och Tengström 2011). 

Vägen till att få plats på kvinnojourers boende kan inledas på olika sätt. Det ena sättet är via kontakt 

med socialtjänsten, eller via polisen som gör en bedömning där de anser att hon inte kan gå tillbaka till 

sitt hem. Det sker en placering på kvinnojour med kvinnans medgivande eftersom det är frivilligt att 

bo på en kvinnojour. Kvinnan kan även själv kontakta kvinnojouren vid behov av skyddat boende. Det 

flesta jourer erbjuder att socialtjänsten kopplas in för att betala för boendet, men om kvinnan inte vill 

ha socialtjänsten inkopplat kan en överenskommelse göras mellan kvinnan och boendet där kvinnan 

själv betalar en mindre summa för sin tid på boendet (a.a.). 

Förutom boendet så erbjuds kvinnorna möjlighet till stödsamtal med personal eller en ideell 

jourkvinna. Även stöd erbjuds när det gäller kontakter med myndigheter och eventuella kontakter med 
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rättsväsendet. Många kvinnojourer har också möjlighet till att erbjuda ledsagning, vilket innebär att 

personal kan följa med kvinnan när hon behöver uträtta vissa ärenden utanför boendet (a.a). 

 

2.4 Socialtjänsten 
Socialtjänstens roll är att arbeta utifrån den våldsutsatta kvinnans behov (Socialstyrelsen, 2008). Enligt 

Socialtjänstlagens (Socialtjänstlag, SFS 2001:453) 5 kap. 11 § ”skall särskilt beakta att kvinnor som 

är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 

hjälp för att förändra sin situation.” De har ett ansvar att tillgodose omsorg och service för dessa 

kvinnor samtidigt som de också kan erbjuda upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp eller 

annan form av bistånd till kvinnorna och dennes närmaste familj, exempelvis barn. Socialtjänsten har 

även ansvar för att samverka med andra organisationer och föreningar om det behövs utifrån den 

våldsutsatta kvinnans behov (Socialstyrelsen, 2008).  
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3. Tidigare forskning  
Socialstyrelsen (Hermansson, Lindgren & Tengström, 2011) har på uppdrag av regeringen 

sammanställt en studie där en sammanfattning av tidigare forskning om kvinnojourer och erfarenheter 

av kvinnojourers stöd framförs. När det gäller att skatta hur nöjda kvinnorna var med de olika 

aktörerna, till exempel polis, socialtjänst m.m., som var inblandade i dessa kvinnors situation 

framkommer det att kvinnorna oftast var mest nöjda med kvinnojourerna (a.a.). I den tidigare 

forskning som finns går man även in på kvinnors önskemål om stöd när de söker till kvinnojourer och 

vad de anser om den hjälp de fått av kvinnojourerna. AV studien ”Slagen dam” (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001) framkommer att 70 % av de kvinnor som söker hjälp hos 

kvinnojourer är nöjda med den hjälp de fått. Minst nöjda är de som sökt hjälp hos socialtjänsten för,  

exempelvis ansökan av försörjningsstöd, hjälp vid olika beslutsfattningar som rör socialtjänsten m.m. 

Enligt Ekström (2012) finns stora brister i det stöd som erbjuds de våldsutsatta kvinnorna. I studien 

sammanfattas de våldsutsatta kvinnornas behov av psykosocialt stöd av olika slag och behovet av 

praktisk hjälp med exempelvis skyddat boende och rådgivning. Den lag som finns och som beskriver 

dessa stödinsatser ger ingen detaljerad information om vad det stödet och hjälpen för de våldsutsatta 

kvinnorna är tänkt att innehålla. Ekström (2012) anser att en djupare förklaring av behovet av stöd hos 

våldsutsatta kvinnor fattas. Tidigare forskning (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) 

visar också varför kvinnor har sökt till kvinnojourer och i vilken omfattning kvinnojourerna tar emot 

dem. Även dessa kvinnornas hälsotillstånd understryks i tidigare forskning. Jag är mer intresserad av 

att veta vad kvinnorna själva har att säga om sin tid på kvinnojour, och på det viset även undersöka om 

kvinnojourerna har kunnat stötta och skydda dessa kvinnor under en kritisk period i deras liv. Tidigare 

forskning finns enligt de sökträffar jag fått inom detta område, men forskningen tycks tämligen mager, 

varför ytterligare inblick inom området där kvinnornas egna röster får ta plats behövs. Det mest 

adekvata sätt att genomföra en studie i detta syfte får därmed anses vara att med en kvalitativ 

forskningsmetod som genomförs med intervjuer av kvinnor som har en personlig erfarenhet av 

fenomenet.  
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4. Metod 
Den här studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer för att kunna få fram 

intervjupersonernas funderingar, tankar och erfarenheter. Metoden ger utrymme för en djupare 

berättelse och intervjupersonen får möjligheten att lämna information som jag själv kanske inte hade 

tänkt kan dyka upp. Semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet att ställa ytterligare frågor som 

anses vara viktiga svar från intervjupersonens sida (Bryman, 2011).  

 

4.1 Urval 
Intervjuerna skedde i april 2016. Det var totalt åtta personer som tidigare hade bott på olika 

kvinnojourer. Till att börja med ringde jag några kvinnojourer men fick ingen positiv respons. Några 

kvinnojourer tyckte att det var svårt att kontakta kvinnor som hade bott där tidigare då de flesta hade 

skyddade personuppgifter samt att de inte längre hade någon kontakt med dem.  

Anledningen till att jag valt kvinnor som har bott på kvinnojour tidigare är att det annars skulle bli 

svårt för dem att besvara vissa frågor om de bodde där under själva intervjutillfället, till exempel ”hur 

de tycker att kvinnojouren har bidragit till att deras livssituation har förändrats”. Kvinnorna måste vara 

utflyttade från kvinnojouren för att kunna ha en helhetsbild av hur de har haft det samt vad de har 

åstadkommit tiden efter vistelsen på kvinnojouren. Det kan skilja sig väldigt mycket för varje kvinna 

hur länge de behöver bo på kvinnojourer, för vissa kan det vara någon enstaka månad medan andra bor 

åratal (www.misshandel.ifokus.se) på kvinnojourer. Mycket i deras process är inte avklarat under den 

tiden kvinnorna bor på kvinnojour och eventuella traumatiska upplevelserna är ofta relativt färska, 

något som kan förhindra dem att se eller känna något annat än sin smärta just då.  

Själv vill jag medvetet inte heller gå in i ett ämne som fortfarande kan vara för färskt och smärtsamt 

för dem, därför föredrog jag att vända mig till kvinnor som har tagit sig förbi den akuta fasen. Ett 

ytterligare hinder med att intervjua kvinnor som fortfarande bor på kvinnojour är sekretessen. Det var 

betydligt svårare att hitta intervjupersoner än vad jag trodde, då jag inte kunde få hjälp av 

kvinnojourerna med anledning att av kvinnor som tidigare hade bott där har skyddade personuppgifter 

och inte längre har kontakt med dem. Jag började ringa vänner som jobbar inom socialt arbete med 

inriktning på utsatta kvinnor och berättade om mitt dilemma. Det tog ungefär två till tre veckor tills 

jag fick positiv respons av olika vänner som meddelade att dem kände några som var villiga att ställa 

upp på intervju. Jag fick telefonnummer till åtta olika kvinnor som via mina vänner hade accepterat att 

ställa upp på intervju. Jag ringde dessa kvinnor och förklarade vad studien gick ut på och vad jag 

behövde hjälp med, samtidigt frågade jag om de fortfarande var intresserade av att ställa upp i studien. 

Alla åtta kvinnor svarade att de fortfarande ville ställa upp på intervjun. Intervjuerna utfördes på olika 

platser. En utfördes på telefon och jag fick aldrig möta den kvinnan personligen. De andra intervjuades 

antingen hemma hos dem eller hemma hos mig. 
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4.2 Etiska ställningstaganden 
Innan jag genomförde mina intervjuer informerade jag intervjupersonerna om fyra viktiga 

forskningsetiska kraven i relation till min studie. Dessa är: information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2013) 

Informationskravet syftar till att intervjupersoner ska bli informerade om syftet med undersökningen, 

som till exempel att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst under intervjun kan avbryta 

sin medverkan, samtidigt ska de också få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 

Samtyckeskravet syftar till att intervjupersonerna själva bestämmer över sin medverkan (a.a.). Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har som krav att intervjupersonerna 

informeras om syftet med studien samt även dess innehåll. Även att de deltar helt frivilligt men också 

har möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst.  Dessa krav beaktas i uppsatsen trots att lag 

om etikprövning inte omfattar studentarbete. 

Konfidentialitetskravet syftar till att det samlade uppgifterna av deltagarna ska behandlas med 

konfidentialitet (Bryman, 2013). Personuppgifter förvaras så att ingen utomstående ska kunna komma 

åt dem, speciellt när det gäller uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga som exempelvis vid 

utsatta grupper (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet syftar till att uppgifter om intervjupersoner 

ska användas endast till den aktuella studien (Bryman, 2013). Personligen har jag valt att använda mig 

av kodnamnen K1, K2 osv. för att undvika att röja information om mina intervjupersoner då de 

kvinnor som har deltagit i studien hör till en utsatt grupp, de flesta av dem lever fortfarande med 

skyddad identitet. De insamlade data jag har från intervjuerna förvaras också i säkerhet från andras 

nyfikna ögon och öron, materialet ska också raderas och förstöras efter avslutat examensarbete. 

 

4.3 Genomförande 
Jag intervjuade intervjupersonerna en åt gången under olika dagar. Vid samtliga intervjutillfällen åkte 

jag antingen hem till dem eller så kom de hem till mig. Jag använde mig av intervjuguiden som 

stödmall men följde inte frågorna i en särskild ordningsföljd då intervjupersonerna kunde svara på 

vissa frågor redan vid diskussion av en annan fråga. Jag spelade in vissa intervjuer med 

intervjupersoners tillåtelse och tre av intervjupersonerna kände sig inte bekväma med inspelningen 

vilket ledde till att jag istället antecknade för hand. Varje intervju tog mellan en till två timmar och 

efter intervjun transkriberade jag dem till ett dokument på datorn.  

Jag upplevde att semistrukturerad intervju var rätt val av metod då jag kunde ställa följdfrågor för att 

utveckla intervjupersonernas svar samt för att få en ännu tydligare bild om hur intervjupersonen 

upplevde att hon hade fått stöd av kvinnojouren (Se bilaga 1). (Bryman, 2013). 
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4.4 Analysen av intervjuer 
Analysen skedde via de transkriberade intervjuerna som jag läste flertalet gånger för att inte missa 

något. Teman plockades fram utifrån intervjuerna som sedan jämfördes med varandra. Jag plockade 

fram alla teman som gick att koppla till mina frågeställningar och syfte, för att få fram ett resultat som 

är tillförlitlig. I de flesta fallen kunde de olika intervjuerna sammanställas till ett gemensamt resultat, 

medan andra hade väldigt avvikande erfarenheter av sina vistelser på kvinnojourer. I mina intervjuer 

har jag valt att låta intervjupersonernas tankar, reflektioner och erfarenheter att komma fram, då åtta 

personers erfarenheter inte är generaliserbart med en större population. Dvs. det mina åtta 

intervjupersoner har svarat på de frågor som ställts, kan inte förväntas vara samma upplevelser för alla 

andra kvinnor som kommer i kontakt med kvinnojourer (Bryman, 2013). En önskan jag hade med 

studien var samtidigt att låta kvinnornas egna röster att bli hörda. Resultatet visar också vilken 

komplexitet arbetet på kvinnojourerna har. Arbetet som krävs på en kvinnojour är resurskrävande och 

tillräckligt med resurser har de flesta kvinnojourerna inte tillgång till. Denna studie kan 

förhoppningsvis vara bidragande till en debatt kring detta.   

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
När man gör en studie så är det viktigt att titta på tillförlitligheten och studiens trovärdighet. Vid 

genomförande av en kvalitativ studie är det främsta syftet inte att kvantifiera data, intresset är snarare 

att på djupet undersöka ett visst fenomen. Detta gör att studiens empiri kan begränsas iomfång. Detta 

betyder dock inte att studiens tillförlitlighet per automatik minskar för att populationen är liten. 

Däremot kan generaliseringsmöjligheten av studiens resultat påverkas (Bryman, 2013). För att utröna 

sanningsvärdet av en studie kan vissa begrepp vara vägledande, dessa är reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Kvala & Brinkmann, 2009).  

Reliabilitet, alltså tillförlitlighet, handlar om huruvida resultatet är replikerbart dvs. om studiens 

resultat skulle förändras exempelvis om det hade varit en annan person som utförde intervjuerna och 

om svaren är konsistenta. Skulle resultatet bli detsamma om intervjun hade genomförts vid ett annat 

tillfälle eller på en annan plats? Reliabiliteten i denna studie kan exempelvis ha påverkats av hur 

frågorna i intervjuerna ställdes och på vilket sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). För mig var det viktigt 

att låta kvinnornas egenupplevda berättelse komma fram och att kvinnornas erfarenheter inte skulle 

färgas av allt för specifika frågor. Därför valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta 

för att hålla fokusen på studiens syfte och på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställning. Något 

som kan ha påverkat studiens reliabilitet är ledande frågor. Vid en semistrukturerad intervju läggs 

mycket ansvar på den som blir intervjuad, ibland krävs det för att intervjun skall fortskrida att ställa 

ledande frågor. Detta påverkar reliabiliteten av studien vilket gör att intervjun riskerar att inte bli lika 

nyanserad. Något som också kan ha påverkat studiens reliabilitet är att inte alla intervjupersoner var 

bekväma med att intervjuerna spelades in, detta gjorde därför att jag var tvungen att försöka komma 
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ihåg vad intervjupersonerna hade sagt. Jag var utelämnad till mina anteckningar kring intervjuerna 

som bestod mycket av stödord. Det påverkade dessutom möjligheten till att använda mig av citat från 

dessa intervjupersoner i mitt resultat, istället fick jag använda mig av referat. Reliabiliteten påverkas 

således av att jag efter alla intervjuer inte hade möjligheten att kunna gå tillbaka och kontrollera vad 

de sagt, hur de uttryckt sig och så vidare, något som ökar ansvaret på mig som forskare.  

Validitet är sedan begreppet som används för studiens giltighet eller om studien verkligen undersöker 

det den åsyftar (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta avseende är det viktigt att visa på 

hantverksskicklighet som forskare och att tydligt redogöra för sin förförståelse samt andra avgörande 

moment i forskningsprocessen, helt enkelt att vara transparent i sitt arbete. Jag har genom arbetets 

gång försökt på ett tydligt sätt redogöra för de steg och de val och avvägningar som gjorts under 

studiens gång för att läsaren på ett så tydligt sätt skall kunna värdera de resultat som presenteras i 

studien. Det har till exempel varit viktigt för mig att intervjuguiden på ett adekvat sätt har kunnat 

återkopplas till studiens syfte och frågeställning.  

 

4.6 Generaliserbarhet 
”Kritikerna menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svårare att generalisera utöver den 

situation i vilken de producerades” (Bryman, 2011, s. 369). Kvalitativa forskare använder sig av 

deltagande observationer eller genomför ostrukturerade intervjuer med ett litet antal människor inom 

en viss organisation då det inte är möjligt att generalisera resultaten med andra miljöer (a.a.).  

För att generaliserbarheten ska bli så hög som möjligt krävs det att jag applicerar resultatet på fler 

individer som tidigare bott på kvinnojourer. Dvs. genom att intervjua fler antal individer så går det att 

uppnå en högre generaliserbarhet. Samtidigt kan det resultat som framkommer från det lilla urval jag 

har användas till att generalisera till de teorier som jag utgår från i min studie och inte till hela 

populationen (a.a.). Mitt urval av intervjupersoner ger en bild av upplevelser och erfarenheter som kan 

knytas an till vad många andra har upplevt när det handlar om kvinnor som utsatts för våld. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Valet av intervjupersoner och mitt val av metod skulle eventuellt se annorlunda ut om jag istället hade 

valt att intervjua fler personer eller hade till exempel valt strukturerade intervjuer, där intervjupersoner 

skulle få mindre utrymme att prata fritt. Jag tycker dock att mitt val av metod har varit relevant och 

passande på min studies syfte, där intervjupersonerna fick möjlighet att komma med egna åsikter och 

förslag. Även om studien inte är generaliserbar anser jag att det kan bidra med tankar och funderingar 

över kvinnornas behov och önskningar hos kvinnojourer.  
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4.8 Förförståelse 
Jag fick höra ordet kvinnojour för cirka 10 år sedan och hade inte den blekaste aning om vad det var 

för något. Senare fick jag veta lite mer om kvinnojourer och att det är en organisation som bland annat 

hjälper våldsutsatta kvinnor. Det väckte ett intresse hos mig och jag började engagera mig i ämnet 

genom läsning och nätverkande. Med tiden dök en annan vilja upp, att vilja hjälpa kvinnor som bor på 

kvinnojourer, därefter ytterligare en önskan att få starta upp min egen kvinnojour verksamhet där jag 

personligen kan erbjuda våldsutsatta kvinnor det stöd och skydd de är i behov av så att de kan bygga 

upp sina liv igen. Det har varit viktigt för mig i denna studie att inte låta min förförståelse färga 

resultatet av denna studie. För att minska risken att det ska kunna ske så har jag flera omgångar 

reviderat min intervjuguide och diskuterat detta med min handledare, samt även bett personer i min 

omgivning läsa igenom min text för att hjälpa till att utveckla mina frågor till studien. Dessutom har 

jag försökt vara transparant i mitt arbete då jag försökt påvisa alla steg under studien samt vilka 

ställningstaganden som gjorts och hur tolkningen har skett.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Aaron Antonovskys teori KASAM, känslan av sammanhang, bygger på att individer ska kunna 

begripa, hantera och känna en meningsfullhet i livet (Gassne, 2008). Kvinnor som tar sig ur 

destruktiva hemmiljöer och bosätter sig på kvinnojourer genomgår ofta en process där de behöver 

förstå vad de har varit med om. De behöver också kunna ta sig an vad som händer och samtidigt känna 

att det finns någon mening av något slag i deras liv, detta för att de ska kunna känna sig motiverade att 

fortsätta sin process. Utifrån de processer som KASAM har för bearbetning av olika händelser i en 

individs liv, anser jag att KASAM som en teoretisk utgångspunkt kan bidra med en enhetlighet, samt 

ett djup i studien (a.a.). 

5.1 KASAM 
Aaron Antonovsky utvecklade en teori utifrån sina studier av hälsotillståndet hos kvinnor som överlevt 

Förintelsen. Enligt den teorin som han kom att utveckla, KASAM, beror en individs hälsa ofta på hens 

känsla av sammanhang som i sin tur avgör hur en individ klarar av stressituationer. Enligt Antonovsky 

befinner sig människor någonstans mellan att vara frisk och sjuk, ingen är aldrig 100 % sjuk eller 

frisk. KASAM är uppbyggd av tre delar: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet 

(Gassne, 2008). Jag ser på dessa kvinnors hemmamiljöer som en krigszon som de från dag till dag 

måste överleva. De verkar inte ha någon insikt i situationens allvar, eller så har de det men känner att 

de ändå inte kan göra något åt det varför de fortsätter att befinna sig i det. KASAM bygger på en teori 

som får dessa kvinnor att inse varför de gjorde som de gjorde, kan exempelvis vara att de inte valde att 

lämna sin partner redan första gången de blev slagna. Därefter hjälper KASAM att få dessa kvinnor att 

hantera den situationen de befinner sig i, det kan vara de känslor som dyker upp efter uppbrottet m.m. 

Samtidigt hjälper KASAM kvinnorna att se en mening med livet i en situation som för de kanske inte 

känns så hoppfullt. Därför har jag valt KASAM som en teoretisk utgångspunkt i min uppsats. 

 

Begriplighet: Känslan av att det som händer i verkligheten omkring individen är begripligt, 

strukturerat och går att förutse. 

Hanterbarhet: Kunna identifiera och ta till sig de resurser som finns tillgängliga för att kunna hantera 

de händelser som sker eller har skett i omgivningen. 

Meningsfullhet i livet: Hur man förhåller sig till de utmaningar man möter. Om de är värda att 

engagera sig i vilket påverkas av motivationen (a.a.). 
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KASAM mäts i olika grader och ju högre värden desto bättre förmåga har individen att kunna hantera 

utmaningar av olika slag med en bättre hälsa. Den personen har oftast en förmåga att identifiera och 

skapa en struktur hos de stressfaktorer som uppstår (Gassne, 2008). De tre delarna skapar KASAM 

och de ska inte ses som separata komponenter. Enligt Antonovsky ses begriplighet som en kognitiv 

komponent, hanterbarhet som en copingmekanism och meningsfullhet är motivationskomponenten 

(a.a.). Utan meningsfullhet i livet finns det inget som är värt att kämpa för i tuffa och oklara 

situationer, enligt KASAM.  
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6. Resultat 
I följande avsnitt redogörs studiens resultat av intervjupersonernas svar, i kombination med den 

information som jag lyckats hitta om ämnet hos andra källor. Dessa är kategoriserade i rubrikteman: 

Kvinnors bakgrund och upplevelser av kvinnojourer, Strukturen på kvinnojourerna och Kvinnors 

förväntningar och önskningar av kvinnojourer. Kategorierna skapades för att korrelera med studiens 

syfte och frågeställning. 

Jag använder mig av citat från intervjupersoner och presenterar dem som K1 (Kvinna 1), K2 (Kvinna 

2) och så vidare utan en särskild ordningsföljd. 

 

6.1 Kvinnors bakgrunder  
De intervjupersoner som jag har intervjuat har sökt sig till kvinnojourer för att de har varit våldsutsatta 

och har då har tagit kontakt i syfte att skydda sig från sin våldsutövare. Oftast är det sambon, maken 

eller annan manlig familjemedlem som de söker skydd från. Nedan följer en bakgrundshistoria till en 

av mina intervjupersoner. Jag har valt ut en av dem då deras bakgrundshistorier i stort sett liknar 

varandra. 

 

K1: ”Jag var gift i 6 år, vi gifte oss ca 4 5 månader efter att vi träffats. Äktenskapet var turbulent då 

det fanns våld redan från början men även annan stress i form av arbetslöshet och ekonomisk 

otrygghet. Vi fick 2 barn under hela äktenskapet och det förändrade relationen mellan oss ännu mer 

på ett negativt sätt då jag fokuserade mer på barnen och hushållet medan han valde att spendera sin 

tid med vänner, supa och festa. Jag tog hand om allt i och utanför hushållet.  

Jag var den som tog hand om barnen 24/7 och gjorde allt som krävdes av mig i hushållet. Jag var 

även den som arbetade mer än 100% och var för det mesta den enda som bidrog med något i 

ekonomin. Samtidigt fick jag även agera som en följeslagare och tolk när han behövde gå på olika 

möten på arbetsförmedlingen osv. 

 Allt det här började tära på mig, jag började misslyckas allt mer med mina uppgifter och fick 

samtidigt ingen avlastning, detta samtidigt som han började blir mer oansvarig och allt mer våldsam. 

Ett halvår innan jag lyckades ta mig ur förhållandet började den värsta tiden i mitt liv. Han fastnade i 

ett mörkt hål som bestod av hasch, depression och dålig inflytande. 

 Jag tog mer och mer avstånd från honom jag ville inte ha något mer med honom att göra, jag försökte 

bara att klara av vardagen med mina barn. Vi levde helt separata liv, jag var uppe med barnen på 

dagarna, såg till att barnen kom i väg till dagis, arbetade, kom hem med barnen och såg till att de var 

hela och rena för att sen hoppa i säng. Nästa dag var det samma rutiner igen. Han sov dagtid och var 

uppe på nätterna, många gånger var han inte ens hemma. Han kunde ta in på hotell trots att ekonomin 

inte tillät det och han kunde resa genom hela Sverige utan att jag ens visste vart han höll till.  

Sist kom misshandeln som satte stopp för hela förhållandet. Under en veckas tid misshandlade han 
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mig om inte varje, så varannan dag. Sista tillfället valde han att dra in min familj som varit ovetandes 

sedan dag ett, då var jag tvungen att löpa hela linan ut och polisanmäla honom. Sen den dagen har 

jag levt med skyddad identitet.” 

 

6.2 Kvinnors upplevelse av kvinnojourer 
När jag gjorde en sammanställning av mina intervjuer såg jag ett tydligt mönster, det var att de flesta 

av mina intervjupersoner i stort sett bara hade haft negativa upplevelser av kvinnojourerna. Alla hade 

blivit utlovade en hel del från kvinnojourens sida men av det som utlovats hade inte mycket 

genomförts, som ledsagning, hjälp med myndigheter och möjlighet till bearbetning av det som 

kvinnorna har gått igenom. Det i sig skapar en ny oro och stress hos kvinnor som redan har mycket 

sådant i sitt bagage.  

När sex av intervjupersonerna upplevde en otrygghet och en misstro gentemot den kvinnojour de 

vistades på, var det två av mina intervjupersoner som tyckte tvärtom, att de fått all den stöd och hjälp 

som de behövt under tiden på kvinnojouren.  

En av de två intervjupersonerna som hade en positiv upplevelse från sin kvinnojour har även idag 

kontakt med personalen, de hör sig ibland för och ser hur det går för henne. Alla intervjupersoner hade 

blivit utlovade att de skulle få hjälp med myndigheter, stödsamtal för att bearbeta det de hade varit 

med om samt även hjälp i form av följeslagare när de behövde lämna kvinnojouren för andra ärenden. 

Alla kvinnorna hade en förhoppning om att allt bara skulle bli bättre efter den dagen de placerades på 

kvinnojouren. Dessa kvinnor som trots allt lämnat sina hem med destruktiva förhållanden hade tagit 

sig till kvinnojourerna i en förhoppning om att livet skulle se annorlunda och mycket bättre ut från den 

dagen. Citat från K2 visar vad personal på kvinnojouren sa när hon placerades där den första dagen: 

 

K2:”Hon sa framför min socialhandläggare att jag skulle få hjälp med pappersarbete, som till 

exempel sekretessmarkeringen. De hade färdiga blanketter för det. Hon sa även att jag skulle ha 

stödsamtal med dem för att bearbeta det som jag hade upplevt. Jag som alltid haft bra kontroll över 

mitt liv och min vardag, jag fråga direkt om bostad och arbete så snart som möjligt. Jag fick hopp, det 

kändes så bra. Jag bara: det här kommer bli så bra, mycket bättre än när jag bodde hemma. Jag 

tänkte hela tiden att jag ska göra allt de ber mig om. Hon sa att jag kan ringa dem närsomhelst på 

dagen om jag behövde något eller om jag bara ville prata.” 

 

Av de åtta intervjupersonerna så var det sex som aldrig mer hade någon kontakt med kvinnojouren 

efter den dagen de hade blivit placerade på sina nya boenden. Dessa sex kvinnor fick aldrig någon 

möjlighet till att ha välbehövliga stödsamtal eller hjälp med den myndighetskontakt som de hade blivit 

utlovade. Ingen av de sex intervjupersonerna träffade personalen från kvinnojouren igen förrän det var 

dags att flytta ut, något som orsakade en underliggande stress men även en misstro för kvinnojouren. 
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Citat från K1 visar vad hon fick genomleva under sin tid på kvinnojouren och hur mycket hon försökte 

få tag på personalen utan att lyckas: 

 

K1: ”Måndagen kom men inget samtal och inget besök, jag ringde för att fråga om vad som skulle 

hända men fick inget svar utan ett sms långt senare där hon sa att hon hade haft möte och att vi skulle 

ta det en annan dag. Den andra dagen hände inget heller. Jag ringde och ringde men fick inget svar, 

ingen ringde upp mig heller. Dagarna gick och jag fick inget svar hur mycket jag än ringde. Innan jul 

hade den kvinnan som tog emot mig den första dagen skickat ett sms där hon sa att hon hade pratat 

med förskolehandläggaren och att barnen eventuellt skulle få plats på dagis fr.o.m. mitten av januari. 

Under hela januari fick jag inte tag på någon och fick inte heller veta vad som hade hänt med den 

eventuella dagisplatsen. Slutet av februari fick jag ett sms på söndag kvällen att jag skulle flyttas till 

en annan lägenhet. Jag försökte ringa dem och fick vid andra försöket tag på någon och frågade 

varför jag inte fått veta detta med lite mer varsel, de skyllde på kommunikationsmiss mellan varandra. 

Min socialhandläggare var inte heller informerad om flytten, de fick reda på det av mig samma dag 

som själva flytten ägde rum… Jag mådde så dåligt den perioden och kände att alla arbetade mot mig, 

jag var så nära att bara ge upp och dra täcket över mitt huvud. Jag orkade inte ens med mina egna 

barn längre.” 

 

Av de sex intervjupersoner som inte fick den hjälp de var i behov av från sin kvinnojour var det två 

kvinnor som berättade att de också hade fått ta på sig skulden för att det inte hade funkat bra på 

kvinnojouren. Personalen på kvinnojouren anklagade dem för att inte vilja ta del av deras möten samt 

att de ignorerade kvinnojourens samtal. Dessa två intervjupersoner kände båda att de inte hade något 

förtroende för personalen på boendet och undvek att söka kontakt med dem i fortsättningen, något som 

sätter stora hinder för de då tanken är att de ska vara omgivna av stöttande människor i ett akut skede. 

Just dessa upplevelser hade de två sista intervjupersonerna, därmed hade jag inte möjlighet att fråga de 

andra om de upplevt samma sak. Citat från K3 berättar lite kort om vad kvinnojouren hade sagt om 

henne efter att hon inte hade kunnat komma överens med sin kvinnojour kring de hjälpinsatser som 

uteblev: 

 

K3: ”Det otroliga är när min socialhandläggare skulle utvärdera situationen med kvinnojouren och 

pratat med dem om varför det vart som det varit så anklaga kvinnojouren mig genom att säga att jag 

aldrig ringt dem, att jag aldrig svarat när de ringde mig, att jag aldrig hade dykt upp på möten och att 

jag bara skjutit upp allt. Jag kände bara vilka idioter, att jag ens litat på dem. Jag blev också rädd, 

tänk om de säger vart jag är till min familj? Efter det hade jag aldrig kontakt med dem igen. Min 

socialhandläggare sa att jag inte skulle svara om de ringde mig igen.” 

 

Det var inte bara missnöjda kvinnor. Citat från K7 visar hur stärkande det var att bo på kvinnojouren:  
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K7: ”För mig fick jag stöd och de hjälpte mig med allt jag hade hjälp med. När jag prata så fanns de 

för mig, de guida mig med det ekonomiska och visade hur jag ska gå tillväga för att söka jobb. De 

berättade för mig mina rättigheter som jag inte visste. Jag klarade mig själv när jag kom till 

kvinnojouren. Vi fick träffa dem (personalen), vissa dagar åt man tillsammans till exempel.” 

 

Även K8 hade en positiv upplevelse på sin kvinnojour och visar i sitt citat att hon fick möjlighet att 

bearbeta de händelser som hon hade varit med om: 

 

K8: ”Jag är jättenöjd med min kvinnojour, du vet, de gjorde allt de kunde och var jättesnälla. Du vet, 

jag har fortfarande kontakt med dem. Asså jag kan fortfarande ringa dem om jag behöver prata med 

någon. Jag fick mycket hjälp, du förstår det var jobbigt och sånt, när jag kom dit, men de prata med 

mig och jag förstod varför vissa saker hade hänt… Asså jag fick sån hjälp att jag kunde sluta hata 

mig.” 
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6.3 Strukturen på kvinnojourerna 
Första mötet sker oftast med en socialhandläggare förutom vid de tillfällen kvinnan själv söker direkt 

till kvinnojouren. Första mötet är alltid information om kvinnojouren och hur man arbetar där. Man 

informerar oftast kvinnorna om vad för hjälp de kommer att få och vad de behöver göra själva. Man 

lämnar ut journummer så att kvinnorna kan nå dem dygnet runt och försäkrar sig om att kvinnan 

känner sig trygg hos dem (Zozan Inci, personlig kommunikation 2016-06-09) 

 I de flesta fall brukar första mötet ske på kvinnojourens kontor, utifrån mina resultat så har två av åtta 

intervjupersoner blivit placerade i en lägenhet som hör till kvinnojouren redan den första dagen, vilket 

har påverkat intervjupersonernas möjlighet att kunna ta kontakt med kvinnojouren vid behov. Båda 

intervjupersonerna som placerades i lägenheter som hör till kvinnojouren hade redan första dagen ett 

stort dilemma i form av att dessa lägenheter låg på ställen som var väldigt utsatta, den ena bodde i 

närheten av en familjemedlem hon inte ville vara kring och den andra i en storstad med 

kommunikationsfärdmedel från alla yttre städer som stannade utanför hennes dörr.  

Båda de två intervjupersonerna var väldigt isolerade under sin tid i lägenheterna på grund av detta. 

K1’s citat förklarar varför hon kände sig isolerad och även utsatt i sin nya lägenhet som hör till 

kvinnojouren:  

 

K1: ”Jag förstod inte varför jag hade hamnat i en lägenhet som låg så centralt och det verkade inte 

ens vara lämpligt för en kvinna med barn. Det kändes mer som ett kontor. Jag kunde stå utanför 

porten och se att … tågen kom in på perrongerna nedanför och … bussar åkte förbi min dörr in till 

station bakom. För många kanske det inte spelar någon roll men i mitt fall bor min man i X1 och alla i 

hans familj inklusive han själv använder sig av både … och … när de tar sig in till X2. Jag fick panik 

och fick hela tiden titta runt hörn och över min axel.” 

 

De andra fick först bo på kollektivboende och efter några månader blev de placerade i lägenheter som 

tillhörde kvinnojouren, vilket är det tillvägagångssätt de flesta kvinnojourer använder sig av då 

kvinnorna är i mest behov av hjälp den första tiden.  

 

K7: ”Jag tyckte att det var jättebra att få bo på ett ställe med andra tjejer, som också hade levt som 

jag innan. Vi pratade och grät ihop. Personalen kunde alltid finnas på plats om vi behövde nåt. Jag 

fick träffa en jourkvinna som jag pratade med om allt nästan varje vecka och om jag ville prata med 

henne innan den tiden vi bestämt kunde jag bara ringa henne och hon och jag kan prata hur länge 

som helst… Jag hade alltid nån som följde med mig när jag gick ut, för jag behövde ju gå ut själv 

ibland, för att gå till polisen och sånt.”. 
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När de sedan flyttar ut till lägenheter som hör till kvinnojourer är det tänkt att de ska försöka vara mer 

självständiga men samtidigt ha möjlighet att fortsätta få stöd av kvinnojouren vid behov (Zozan Inci, 

personlig kommunikation 2016-06-09). Enligt mina resultat bröts kontakten helt med kvinnojouren 

när fem av de sex intervjupersonerna som började med att bo på kollektivboende flyttade ut till sina 

lägenheter som hör till kvinnojouren. Av de fem intervjupersonerna som fick flytta ut till lägenheter 

som hör till kvinnojouren var det tre kvinnor som aldrig mer kunde upprätta en kontakt med 

kvinnojouren igen, två av dem fortsatte ha kontakt men fick ingen hjälp när dem behövde det. Citat 

från K5 visar på den metod kvinnojouren använde sig av för att få henne att komma på regelbundna 

besök: 

 

K5: ”Jag var sjuk och ringde till personalen och sa att jag inte kan komma till mötet ikväll, men hon 

sa att jag måste komma om jag vill fortsätta bo där. Hon sa att hon ska kasta ut mig om jag inte 

kommer nu.”  

 

Tanken från kvinnojourens sida är att när kvinnorna väl är tillräckligt självständiga för att klara sig 

själva igen ska kvinnojouren endast finnas till vid behov. Kvinnojourerna finns till för att inte bara 

skydda men också stärka de utsatta kvinnorna, ge dem möjligheter att lära sig att stå på egna ben. 

Oftast kan de kvinnor som vill, ringa kvinnojourerna. Det kan vara för att få stöd eller hjälp men även 

också för att bara ringa och meddela att allt går bra (Zozan Inci, personlig kommunikation 2016-06-

09). 

 Av alla åtta intervjupersonerna var det endast en som än idag har fortsatt ha en sådan kontakt med sin 

kvinnojour, trots att hon egentligen inte är i behov av dem längre. Den intervjupersonen ringer ibland 

sin gamla kvinnojour och pratar med dem om hur hon mår samt hur livet är.  

Ytterligare en intervjuperson hade väldigt positiva upplevelser då hon under sin tid på kvinnojouren 

fick mycket stöd och hjälp samt en ledsagare. Hon kände däremot att kontakten med kvinnojouren 

bröts väldigt hastigt när hon valde att flytta tillbaka till sin familj, hon hade önskat att de hade kontakt 

under den första tiden hos sin familj.  

 

K7: ”Efter att jag flyttade (tillbaka hem) så hade de ingen kontakt med mig alltså de följde inte upp 

min process efter att jag flyttade. Jag lärde mig allt när jag bodde där och lärde mig stå på mina egna 

ben men jag önskar att dem följde upp min process när jag flyttat hem också”. 

 

Av de två intervjupersonerna som kände att de fick den hjälp de var i behov av på sin kvinnojour 

visade det sig att de hade rutiner under sin tid där. De kvinnorna fick information av kvinnojouren, till 

exempel att alla skulle vakna en viss tid varje morgon, handla en gång i veckan tillsammans med de 

andra kvinnorna samt att de som levde där hade möjlighet att utföra olika aktiviteter ihop med 

personalen, som exempel matlagning, bowling, bio m.m.  
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6.4 Kvinnors förväntningar och önskningar av kvinnojourer 
Beroende vad mina intervjupersoner hade för bakgrund och upplevelse av att bo på kvinnojour fick jag 

fram lite olika förväntningar och önskningar. Det som var gemensamt för de flesta var att 

intervjupersonerna ville ha en regelbunden kontakt med sin kvinnojour i form av stödsamtal eller 

annan uppföljning när de bodde hos dem. På det viset kände kvinnorna att de inte var ensamma och att 

allt skulle bli bättre med tiden.  

De flesta ville även att den kontakten skulle fortsätta en tid efter att de hade flyttat ut från 

kvinnojouren och börjat leva självständigt i sina egna lägenheter eller hos sin familj igen.  

Av mina intervjupersoner var det två personer som fick flytta ut till lägenheter som hör till 

kvinnojouren samma dag de anlände, de båda uttryckte en önskan om att de skulle vilja få mer tydlig 

information samt att de saknade en närvaro av personal på kvinnojouren.  

 Ingen av dem visste ens vart kontoret för kvinnojouren låg och kunde inte söka upp det personligen, 

ingen svarade heller på det telefonnummer som de hade fått den första dagen. I de fallen kände 

kvinnorna sig ännu mer utsatta och vågade inte ta för sig på samma sätt eftersom ingen ur 

personalstyrkan fanns tillgänglig utifall kvinnorna skulle behöva akut hjälp. De resterande sex 

intervjupersonerna bodde först på kollektivboende, av dem var det fyra som hade förväntat sig att se 

personalen på plats dagligen även om de inte behövde göra något för kvinnorna. Jag har nedan 

sammanställt och radat upp en sammanfattning av de olika förväntningar och önskningar mina 

intervjupersoner hade på kvinnojourerna i punktform: 

 

• Fortsatt kontakt/uppföljning efter att kvinnorna flyttat ut från kvinnojouren 

• Regelbundna stödsamtal och uppföljningssamtal under den tid kvinnorna bor på kvinnojouren. 

• Tydlig information om hur kvinnor kan nå kvinnojouren personligen, istället för via telefon, 

till exempel var deras kontor ligger, var personalen finns och när de vistas i ens område. Samt 

vem ens grannar är, om dem hör till kvinnojouren eller om de är ”vanliga” människor. 

• Kvinnojourer bör inte säga för mycket om vad de är kapabla att göra om de sedan inte kan 

hålla det de har utlovat. Informationen ska vara rimlig för kvinnans situation. 

• Närvarande personal på plats där kvinnojouren ligger. 

• Kompetent personal som vet hur kvinnor i den situationen ska hanteras. Legitimerad personal 

kan behövas så att den personal som missbrukar sin makt på kvinnojouren har något att 

förlora, till exempel som en läkare som kan förlora sin legitimation vid ett fel som påverkar 

läkarens patient. 

• Underlätta mer för kvinnor när det gäller hjälp med myndigheter och ledsagning.  

• Att kvinnojourerna ser till att kvinnor får en stabilitet i form av egen lägenhet, jobb och annat 

som de kan behöva för att komma ut i samhället igen, till exempel studier, möjligheter till 

sociala umgängen utanför kvinnojourerna. 
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• Att kvinnojourer ska bli mer statliga så att mallar för varje steg som tas inom en kvinnojour 

görs och kontroller av hur det funkar på kvinnojourer regelbundet utförs för kvinnors trygghet 

och säkerhets skull. Organisationen ska fungera mer på en myndighetsnivå och personalen 

utbildas samt anställas som inom statliga organisationer med fasta löner och arbetsuppgifter. 

 

Av mina intervjupersoner var det en som fick för höga förväntningar under sin tid på kvinnojouren 

eftersom personalen hade lovat en hel del som inte är rimligt. Men med tanke på intervjupersonens 

sinnestillstånd kunde hon inget annat än tro på det de sade till henne och förvänta sig den hjälpen.  

Intervjupersonen hade bland annat blivit lovad en dagisplats för sina barn så snart som möjligt och 

även snabb hjälp med att hitta en lägenhet med förstahandskontrakt. Ytterligare en intervjuperson blev 

lovad sådant som kvinnojouren sedan inte kunde hålla. I hennes fall hade hon inget uppehållstillstånd 

och kvinnojouren lovade henne att de skulle hjälpa till så att hon fick ett uppehållstillstånd i Sverige.  

En intervjuperson fick problem efter att en ur personalen på kvinnojouren hade brutit mot sekretessen 

och lämnat ut information om intervjupersonen till en utomstående. Detta är brott mot sekretesslagen 

(Offentlighets- och sekretesslag OSL, SFS 2009:400). I OSL 8. kapitel 1 § framgår: 

 

”En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra 

myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar 

till.”(a.a.). 

 

En förväntan av kompetent personal fanns hos intervjupersonerna med tanke på de svåra situationer 

som kvinnorna tar sig ur innan de söker till en kvinnojour. En intervjuperson önskade även att 

personalen borde ha någon form av legitimation som de riskerar att förlora utifall de bryter mot viktiga 

regler eller missbrukar sin makt (K1). 

Bostadslöshet och arbetslöshet efter tiden på kvinnojouren var ett stort dilemma för de flesta av 

intervjupersonerna, endast tre av intervjupersonerna uttryckte en förväntan att kvinnojouren skulle 

ordna med ett permanent boende och ett långvarigt arbete. De flesta var nöjda med att till exempel 

hyra i andrahand eller jobba inom arbeten med oviss framtid. Tre av intervjupersonerna sa ungefär på 

samma sätt att de hade förväntade sig att de skulle ha ett permanent boende och ett fast jobb när de 

flyttade ut från kvinnojouren. De ville att kvinnojouren skulle satsa mer på långvariga lösningar 

istället för att bara se till att kvinnorna hade någonstans att bo tillfälligt (K1, K5, K3). 

En av intervjupersonerna funderade mycket på om allt skulle ha fungerat bättre om den kvinnojouren 

hon vistades på hade varit statligt ägd. Då upplevelserna under hennes tid var väldigt negativa tänkte 

hon att staten skulle ta över och utforma mallar för hur det bör fungera på en kvinnojour. Då skulle 

regelbundna kontroller genomföras av verksamheten, för kvinnornas trygghet och för säkerhets skull. 
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7. Analys 
Utifrån de resultat som framkommit i min studie så har inte de kvinnojourer som intervjupersonerna 

vistats på kunnat hjälpa till med det som är kvinnojourernas främsta uppgift, stötta och skydda 

kvinnorna. Att stödja till att finna meningsfullheten är den viktigaste delen, den står för motivation för 

att kunna vilja begripa och hantera det som händer omkring en individ (Gassne, 2008). Det 

kvinnojourerna har misslyckats med i de flesta fallen med intervjupersonerna har varit att motivera 

dessa kvinnor att det finns något att kämpa för. De stödsamtal som också är en möjlighet för dessa 

kvinnor att kunna begripa och hantera olika situationer har i de flesta fallen uteblivit. Möjligheten att 

bearbeta det som dessa kvinnor har varit med om tidigare, det som händer just nu och vad som kan 

komma att hända i framtiden har erbjudits dem men har inte genomförts när de väl är i händerna på 

kvinnojourerna.  

När kvinnorna lämnar sina liv och bosätter sig på kvinnojourer är de i behov av att få landa och förstå 

vad de har varit med om, innan de i nästa steg kan börja bearbeta och ta sig vidare. Begriplighet är en 

kognitiv komponent som uppstår när människor kommer i kontakt med stressfaktorer. Dessa 

stressfaktorer aktiverar något som Antonovsky kallar motståndsresurser, till exempel jagstyrka, socialt 

stöd och god ekonomi m.fl. (a.a.)  

Med hjälp av dessa motståndsresurser som aktiveras varje gång man kommer i kontakt med en 

stressfaktor, byggs eller skapas en livserfarenhet som visar människor att livet är förutsägbart, 

begripligt (a.a.). Kvinnor som kommer i kontakt med kvinnojourer erbjuds alltid möjlighet till 

stödsamtal och uppföljning. Tanken med dessa samtal är att få möjlighet att prata ut om det som har 

varit och fortfarande händer omkring dessa kvinnor, samtidigt som de får möjlighet att bearbeta saker 

och ting. Utifrån de resultat jag har fått fram från mina intervjuer förlorade majoriteten av 

intervjupersonerna en möjlighet till att få bearbeta och förstå den situationen de befann sig i när dessa 

stödsamtal uteblev. 

 KASAM (a.a.) delas upp i olika nivåer, en person kan ha en stark eller svag KASAM eller ligga 

däremellan. Har man en god grund, till exempel ett starkt nätverk och god ekonomi, kan man ha en 

stark KASAM som innebär att man har en bättre chans att hantera de stressfaktorer som man möts 

med för att kunna ta sig vidare i livet med hälsan i välbehållen.  

Samtidigt som man använder motståndsresurser för att uppnå begriplighet, bygger man samtidigt upp 

en livserfarenhet som främjar hanterbarhet (a.a.). Förutom att livshändelser blir begripliga för 

människor så byggs det även upp en kapacitet för att hantera olika situationer och har man en hög 

känsla av hanterbarhet så finns det då en möjlighet att dessa människor mer känner sig som aktörer än 

offer för omständigheterna som uppstått (a.a.). De kvinnojourer som mina intervjupersoner har varit i 

kontakt med har berättat om sina resurser för att underlätta för kvinnorna i vissa situationer. 

Ledsagning har varit en viktig resurs då alla kvinnorna levde/lever med skyddade identiteter, men 

också för att vägleda kvinnorna i situationer som de inte är vana att hantera. Men utifrån de resultat 
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som jag har kommit fram till i min studie så är det inte många som har fått hjälp med de resurser 

kvinnojourerna normalt har att erbjuda eller vad de säger sig erbjuda. Det finns risk att kvinnorna inte 

ser en bra utväg ur sin situation och ger upp. En personlig reflektion jag fick under arbetets gång var 

att några av mina intervjupersoner faktiskt hade stöttning från familj och vänner, vissa hade även bra 

förutsättningar i form av god ekonomi. En stark personlighet som trots omständigheterna envisas med 

att stå på sina egna fötter, kan ha ett stark KASAM. Det leder i sin tur till att dessa kvinnor har ett bra 

förhållningssätt till sin situation och arbetar ständigt mot en bättre hälsa. Ett svagt KASAM kan vara 

en kvinna som kanske inte har så mycket stöttning bakom sig, mentalt eller materiellt, och själv 

kanske inte känner sig som en tillräcklig stark person för att kunna hantera den kris hon befinner sig i. 

Dessa kvinnor, med en svag KASAM, är mer i behov av kvinnojourernas trygghet och stöttning då de 

inte har många andra alternativ att använda sig av. Kvinnor med svagt KASAM kan vara mer i behov 

av att andra finns till, exempelvis kvinnojourer som hjälper dem ur svåra situationer samt ser till att de 

tar tillvara på de resurser som finns kring kvinnorna. Kvinnor med svagt KASAM riskerar att inte se 

och ta tillvara de resurser som finns för att hantera de olika stressfaktorer som uppstår vilket också 

leder till att man inte känner att det finns någon mening med att kämpa (Gassne, 2008). Utifrån mina 

resultat kunde man se att alla åtta kvinnor som deltog i studien genomgått en ganska stor förändring i 

sina liv från den stund de valde att bryta upp från sina destruktiva förhållanden. Vissa hade det bättre 

än andra under den tiden de bodde på kvinnojouren då de fick någon form av stöttning, förutom de två 

intervjupersonerna som ansåg att de fått all den hjälp de behövde under den tiden de bodde på 

kvinnojourerna. Den viktigaste förändringen alla dessa kvinnor fick hjälp med var de skyddade 

boendena de bodde på, då dessa boendena fungerar som ett direkt skydd från kvinnornas våldsutövare 

och andra människor som kan vara till hjälp för våldsutövaren. De kvinnor som inte fick ut det de hade 

förväntat sig av kvinnojourerna kan kallas för kvinnor med svagt KASAM (Gassne, 2008), då dessa 

kvinnor oftast inte hade några egna resurser eller tillräckligt med stöttning från omgivningen som i det 

här fallet är kvinnojourerna. Men trots sitt svaga KASAM samt bristen på stöd och hjälp kan man vara 

överens om att alla dessa kvinnor har fått hjälp med skyddad boende, därefter skiljer sig behoven från 

varandra beroende på varje kvinnas situation. De kvinnor med ett starkt KASAM däremot har oftast 

bättre förutsättningar att själva påverka sin situation, får de inte den stöd som kvinnojourerna erbjuder 

så ser de till att få det stödet eller hjälpen på annat håll. 

De intervjupersoner som ställde upp i den här studien hade inte särskilt bra förutsättningar från 

kvinnojourernas sida för att kunna begripa och hantera de stressfaktorer som de utsattes för när de väl 

valde att lämna sina destruktiva förhållanden. Förutom några enstaka fall så fick majoriteten inte den 

hjälp de behövde från kvinnojourerna och fick istället hoppas att allt skulle lösa sig med tiden. Bland 

dem var det dessutom en kvinna som återvände hem igen till samma problematiska livssituation. 

Meningsfullhet är av stor vikt då man behöver känna att det finns värde i det man kämpar för. Man 

behöver uppleva att livet är värt att engagera sig i (Gassne, 2008). Meningsfullhet är även den 

komponent som skiljer KASAM från copingbegreppet. Utan motivationen kan inte människor 
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använda de olika resurser de har tillgängliga på ett hälsobefrämjande sätt (a.a.). Är barn inblandade i 

situationen har de kvinnorna ofta en stor anledning till att vara motiverade att förbättra sina 

situationer. För de som bara lyckats bryta sig loss från en destruktiv relation endast med livet i behåll 

så kanske det inte finns mycket värde kvar i livet. Enligt mig är det väldigt viktigt att det inte brister i 

strukturen på kvinnojourerna i sådana situationer och att man verkligen förvaltar och använder 

resurserna på ett lämpligt sätt. 
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8. Slutsats 
I resultatet uppkom tre teman. Dessa beskriver kvinnors upplevelser av kvinnojourer och hur 

kvinnojourerna har bidragit till att förändra deras livssituation. Alla kvinnorna försöker hantera sin 

situation genom att utelämna sig själva i andras händer och hoppas på det bästa i situationen. Utifrån 

det jag har kommit fram till i studiens tidigare forskning har de våldsutsatta kvinnorna varit mest 

nöjda med kvinnojourernas insatser vilket inte stämmer med de resultat jag har kommit fram till i min 

egna studie. Utifrån KASAM som teori har jag även kunnat se att dessa kvinnor på grund av bristen på 

stöd och hjälp från sina kvinnojourer har riskerat att förlora allt hopp om ett bättre liv, något som i sin 

tur kan påverka deras förmåga att ta beslut.  

De enstaka kvinnor som hade en bra upplevelse av sina kvinnojourer kände att de hade hjälp i alla 

former omkring sig under den tiden de bodde skyddade av kvinnojouren. De resterande fick i stort sett 

klara sig själva, detta trots att kvinnojourernas syfte är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor. 

Kommunikationen mellan kvinnojourerna och kvinnorna verkar inte ha fungerat på rätt sätt. Många 

missförstånd uppstod och förväntningar från kvinnornas sida var ofta högre än vad som var rimligt. 

 

9. Diskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka om kvinnojourer har varit ett stöd för de kvinnor som har 

vistats på en kvinnojour. Har kvinnojourerna tillgodosett kvinnornas behov och vad anser kvinnorna 

själva om stödet och vägledningen under sin tid på kvinnojouren. 

 Den här studien har uppnått sitt mål med att ta fram upplevelserna för de kvinnor som blivit 

intervjuade. Men studien kan inte användas för att visa hur upplevelsen är för alla kvinnor som 

någonsin kommer i kontakt med en kvinnojour. Alla har sin egna bakgrundshistoria och alla har en 

egen upplevelse av hur mycket hjälp och stöd de fått från sin kvinnojour.  
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9.1.1 Vad kan kvinnojourerna göra för att undvika en besvikelse hos kvinnor som 
vistas hos dem? 
När jag gick igenom mina resultat från intervjuerna så skapades en fundering hos mig. Varför hade 

dessa kvinnor inte fått ta del av det stöd som de blivit lovade av kvinnojouren? Detta fick mig att 

fundera vidare på om alla kvinnojourerna har erfarenheten och de resurser som behövs för att på bästa 

möjliga sätt kunna möta dessa kvinnor och därigenom leva upp till den bild som kvinnorna blir 

presenterade när de möter kvinnojouren. Detta tycker jag vore mycket intressant att studera vidare. De 

här kvinnorna är oftast väldigt sårbara och försöker klamra sig fast vid allt som kan vara en bra och 

enkel utväg. Just därför bör man ha en utarbetad plan för hur man framför viss information, främst för 

att undvika att lova sådant som man inte kan garantera.  

Kvinnojourer bör endast lägga fokus på att informera om och om igen om de möjligheter kvinnor har 

på själva boendet. Kvinnorna är redan stressade av situationen de befinner sig i och har oftast inget att 

hålla fast vid varför personal på kvinnojourer bör informera de utsatta kvinnorna om den hjälp de kan 

få med stor försiktighet eftersom allt i en stressig situation kan misstolkas. Allt som har med livet 

framöver bör man enligt mig låta vara osagt. Man bör istället endast vägleda och stötta när det börjar 

bli dags att ta tag i sådant som inte behöver göras i det akuta skedet och det innebär då för 

kvinnojourerna att de fokuserar på att skydda kvinnorna mot alla utanför kvinnojouren och satsa 

mycket på till exempel bearbetningssamtal för att få dessa kvinnor att landa och förstå sin situation.  

 

Som socialarbetare är det av stor vikt att kunna motivera kvinnorna att försöka se längre fram i tiden 

för att kunna känna något bra. De kan oftast inte se längre än det akuta skedet som de befinner sig i. 

Med kunskap och erfarenhet kan man satsa mycket på att endast hjälpa de dag till dag, men också 

kontinuerligt få kvinnorna att fokusera på positiva tankar samt fokusera på hur livet kommer att se ut 

längre fram när situationen har lugnat ner sig. Enligt Zozan Inci (personlig kommunikation 2016-06-

09), som är ordförande för ROKS, så säger hon att personal på kvinnojourer ska tänka på hur de 

uttrycker sig kring till dessa kvinnor.  

Utifrån Zozan Incis (personlig kommunikation 2016-06-09) egna erfarenhet som personal på 

kvinnojour stöter man ofta på kvinnor som har en bristande svenska och där kan det många gånger bli 

helt fel. Hon menar att en mening som ”jag ska hjälpa dig med uppehållstillstånd” kan uppfattas på 

olika sätt. Det kan av vissa tolkas som att kvinnan kommer att få uppehållstillstånd med hjälp från 

kvinnojouren (a.a.). 

 Kommunikation är viktigt i dessa sammanhang. Hur mycket personalen på kvinnojourer än tänker på 

hur de uttrycker sig så kan det missförstås då man arbetar med kvinnor som i många fall inte behärskar 

det svenska språket men dels också för att de är i en stressig situation, de har lämnat sina familjer, 

blivit misshandlade och vet inte vad som händer framöver. Det är mänskligt att små fel kan uppstå, 

speciellt när det gäller kommunikationen. Men det kvinnojourerna ska undvika är att göra stora fel 

(Zozan Inci, personlig kommunikation 2016-06-09). Även om dessa fel uppstår i kommunikationen är 
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det ännu viktigare som personal på en kvinnojour att stämma av vid ett annat tillfälle för att se om 

dessa kvinnor verkligen har förstått vad som sagts eller om det har uppstått ett missförstånd får man ett 

tillfälle att rätta till det misstaget innan det går för långt.  

En ideell organisation eller inte, tanken är att man tar till sig kritik och ser över sina rutiner och 

eventuella brister för att kunna förbättra och även förändra sitt arbetssätts, då det främst ska gynna de 

våldsutsatta kvinnorna som söker sig till kvinnojourerna i hopp om ett bättre liv. När man arbetar 

direkt med människor där det föreligger en risk för den människans liv så är det bra att kunna kritiskt 

granska det arbete som utförs. Via den granskningen så behöver man uppmärksamma eventuella fel så 

att dåligt hanterade situationer inte upprepas. 

 

9.1.2 Är förväntningarna och önskningarna av kvinnojourerna rimliga? 
Beroende på vad för typ av förväntningar eller önskningar intervjupersonerna uttrycker så är det 

viktigt att se över om dessa är rimliga att uppnå. Med tanke på att kvinnojourerna finns till för att 

skydda och stötta kvinnor samtidigt som de verkar som en ideell organisation så är det orimligt att 

förvänta sig att en kvinnojour ska lösa alla problem för alla de som vistas där. Enligt mig så anser jag 

att det som bör förväntas av en kvinnojour är ett akut skyddat boende där kvinnorna får möjlighet till 

stödsamtal med personal, alternativt en ideellt arbetande jourkvinna. De bör ha stöd när det gäller att ta 

kontakt med myndigheter eller rättsväsendet och i vissa fall även ledsagning när kvinnorna behöver 

vistas utanför kvinnojouren (Hermansson, Lindgren och Tengström, 2011). En kvinnojour försöker 

oftast hjälpa kvinnor med allt som hon kan tänkas behöva hjälp med för att i längden kunna klara sig 

själv. Det kan vara allt från att leva under skyddade omständigheter till att gå till en butik och handla, 

lära sig att hantera ett bankkort eller vara med kvinnor under exempelvis en förlossning (Zozan Inci, 

personlig kommunikation 2016-06-09). De intervjupersoner som medverkade i min studie fick alla 

hjälp med ett skyddat boende, något som i ett akut skede troligtvis är livsviktigt men därefter började 

bristerna i stödet och den hjälp som kvinnojourerna erbjöd att dyka upp. Stödsamtal som uteblev, 

ingen ledsagning och ingen tillgänglig personal. Dessa resurser, anser jag, är ett måste för en 

kvinnojour att ha tillgängligt med tanke på vad de själva upprepade gånger erbjuder för de våldsutsatta 

kvinnorna som kommer dit. En möjlighet är att ha någon form av samtal kring dessa kvinnors 

upplevelser bör vara det andra viktigaste hjälpen de får (efter skyddat boende), antingen via 

kvinnojourerna men också genom socialtjänsten, vården och alla andra myndigheter som kan tänkas 

vara inblandade i en kvinnas situation. Har kvinnan en handläggare inom socialtjänsten kan den 

personen också följa upp hur kvinnan mår och har det, så möjlighet till stödsamtal behöver inte ligga 

enbart på kvinnojourerna utan på alla inblandade instanser kring kvinnan.  
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Stödsamtal och att få möjligheten att bearbeta det dessa kvinnor har varit med om betyder mycket för 

att de sedan ska kunna förstå varför de agerade på ett specifikt sätt utan att behöva känna skuld samt få 

en möjlighet att se ett ljus i en väldig stressig och psykiskt påfrestande situation, om nu KASAM 

(Gassne, 2008) ska nämnas igen. 

 Under resultat och analysen framkom andra mer specifika förväntningar och önskemål, varav ett av 

dem var möjlighet till permanent boende och arbete. Bostadslöshet är ett växande problem i dagens 

samhälle, även för de som har ett ”normalt” liv med ett stabilt jobb. Att förvänta sig eller önska sig att 

kvinnojouren ska kunna ordna med permanent boende i samband med att man flyttar ut från 

kvinnojouren är enligt mig orimligt.  

Kvinnojourer kan i bästa fall ha kontakter och fråga runt för att göra ett försök, men det bör även vara 

något dem själva i så fall tar beslut om att göra och inte behöva ta på sig ett ansvar att lösa situationen 

med bostadslöshet. En kvinnojour ska inte behöva leta fram en lägenhet till de utsatta kvinnorna, så 

länge möjligheten att bo på ett av deras boenden finns. Det finns möjligheter att få förtur för bostad, 

men det är oftast något som går genom socialtjänsten och den handläggaren man har. Även arbete kan 

vara ett dilemma för kvinnojourer då det egentligen hänger på arbetstagaren hur länge man lyckas 

behålla sitt jobb eller om man lyckas etablera sig själv inom ett yrke. På samma sätt som med bostäder 

kan kvinnojourerna om de vill erbjuda möjligheter till att hjälpa i arbetssökandet, men ansvaret för att 

hitta ett jobb åt kvinnan bör inte ligga på kvinnojouren.  

Även om en kvinnojour hittar ett jobb åt en kvinna och ser till att hon börjar jobba igen är det aldrig en 

garanti att det kan vara något långvarigt, allt hänger på kvinnans arbetsförmåga, personlighet och 

kompetens. Det som kan vara rimligt att förvänta sig av kvinnojouren kan däremot vara att de agerar 

som följeslagare till eventuella inskrivningar och möten på arbetsförmedling samt även om kvinnorna 

behöver lämna kvinnojouren för jobbintervjuer (Hermansson, Lindgren och Tengström, 2011).  

En kvinnojour har egentligen ingen policy utan arbetar av egen kraft och är självständiga. De har 

därmed inget krav på sig att arbeta på ett särskilt sätt, utan det som förväntas av de är att de ska ha en 

feministisk verksamhet och följa ROKS riktlinjer, som de även ska kunna godkänna och känna att de 

är bra att följa (Zozan Inci, personlig kommunikation 2016-06-09). Det innebär att kvinnojourerna 

arbetar utifrån det feministiska synsätt de först skapades ur och är till för att endast skydda och stötta 

de utsatta kvinnorna, allt utanför den ramen är inget som berör kvinnojourerna. De arbetar för att 

finnas till för den utsatta kvinnan och arbetar utifrån de regler och struktur de själva har satt inom 

organisationen. 

Vissa förväntningar och önskemål var ganska självklara och rimliga, som att ha regelbundna 

stödsamtal och uppföljningar. Kvinnojourer framför ofta att det alltid ska finnas en möjlighet till 

stödsamtal som då ska fungera som bearbetning av de upplevda händelserna, samt att de ska vara 

stöttande framöver i kvinnornas nya liv. Att kvinnojourer erbjuder dessa möjligheter är ett faktum och 

att det finns kvinnor som har de här förväntningarna eller önskemålen av sina kvinnojourer visar bara 

på att det brister någonstans i kvinnojourernas struktur. 
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 Personligen anser jag att det bör även vara en självklarhet att en kvinna som nyligen har anlänt till en 

kvinnojour ska ha all information som krävs, speciellt när det gäller olika tillvägagångssätt för att nå 

personalen på kvinnojouren. Att kvinnan lever på en kvinnojour innebär inte att hennes våldsutövare 

har försvunnit, utan man har bara minimerat risken för att hon ska behöva möte hen igen, varför en 

kvinnojour bör vara tydlig med att visa att de är lätta att nå och kan vara på plats med kort varsel. En 

socialarbetare har oftast bättre möjligheter att veta eller undersöka vem som kan hjälpa till med vad 

och stötta de utsatta kvinnorna genom att dela med sig av den informationen och hänvisa de till rätt 

ställen eller personer. Det är oftast väldigt rörigt eftersom socialtjänst, kvinnojourer, ibland polis, 

ibland kuratorer och läkare m.m. är inblandade i en våldsutsatt kvinnas liv. Det kan vara svårt att veta 

hur man ska gå tillväga för att uppnå resultat och där bör den sociala arbetaren finnas vid kvinnans 

sida för att fråga, lyssna och undersöka hur och när man kan vara till hjälp eller vad man kan 

underlätta med.  

Många av intervjupersonerna önskade att kvinnojourerna fortsatte ha en kontakt med kvinnorna även 

efter att de flyttat ut från kvinnojouren. Varje kvinnas situation ser oftast väldigt olika ut efter att de 

flyttat ut från kvinnojouren. En del väljer att starta ett helt nytt liv, medan andra flyttar tillbaka till sitt 

gamla liv där våldsutövaren ofta blir en del av deras vardag igen. 

 Personligen tycker jag inte att det är rimligt att kvinnojourerna ska kunna ha fortsatt kontakt med alla 

dessa kvinnor, då det oavsett hur de väljer att leva så finns det alltid en risk för att dessa kvinnor kan 

få problem igen. Om kvinnan väljer att flytta tillbaka till sitt gamla liv kan man utsätta henne för en 

risk genom att ringa upp henne och presentera sig som någon från en kvinnojour. 

 Även om kvinnan väljer ett helt nytt liv så finns det en möjlighet att avslöja hennes bakgrund hos 

kvinnojouren, något som den kvinnan kanske försöker hålla hemligt från sin omgivning. I sitt nya liv 

kanske kvinnan har valt att inte berätta om sin bakgrund med en/flera våldsutövare och ett liv boendes 

på en kvinnojour. Det bästa alternativet är i så fall att kvinnorna själva får ta på sig ansvaret att höra av 

sig till sina gamla kvinnojourer, inte förvänta sig att kvinnojouren själva ringer upp dessa kvinnor. 

 Ett annat alternativ skulle kunna vara att kvinnojouren frågar om kvinnan vill bli uppringd av dem 

under den första perioden efter utflyttningen, men också markera att det endast gäller en viss period då 

det enligt mig kan vara orimligt att en kvinnojour ska följa upp en utflyttad kvinna i evigheter. Som 

personal är det viktigt att kunna markera där det behövs med tanke på att en kvinna inte hela tiden kan 

uppta allas tid då det även finns ett x antal andra kvinnor i liknande situationer som är i behov av 

minst lika mycket stöd och hjälp från personalen på kvinnojourerna. Samtidigt känner jag att allt inte 

bör ligga på kvinnojouren bara för att de har tagit emot kvinnan och erbjudit ett boende. Många av 

kvinnorna har oftast socialtjänsten inkopplad och de ska också kunna erbjuda hjälp på samma sätt som 

en kvinnojour.  

 

 

 



35 
 

Kvinnor som söker sig till kvinnojourer har oftast ingen tillit för myndigheter. Många lever ofta kvar i 

destruktiva förhållanden då de inte litar på att myndigheter ska kunna hjälpa dem. Dessutom undviker 

många av de myndigheter då det ofta innebär mycket pappersarbete, något som de flesta aldrig har 

varit i kontakt med då det är vanligt att deras män oftast skött den biten i förhållandet.  

På kvinnojourer får kvinnorna hjälp och stöd med det mesta utan att bli dömda för det som de har med 

sig i sitt bagage eller för det de inte är kapabla att utföra själva (Zozan Inci, personlig kommunikation 

2016-06-09). I resultatet framkom också att kvinnojourer för det mesta inte har en skyldighet att 

journalföra, det var endast i de fall som socialnämnden hade ett avtal med dem som kvinnojourer hade 

en skyldighet att journalföra och hade då även anmälningsplikt. 

Även Zozan Inci (personlig kommunikation, 2016-06-09) framför att kvinnojourerna inte har en 

skyldighet att journalföra men att de flesta ändå gör det då det oftast finns ett x antal personal som 

arbetar på kvinnojouren och de kommer i kontakt med många kvinnor. För att kunna få en bra 

bakgrund samt även för att kunna hålla reda på vad som händer kring kvinnorna så journalförs det, 

mest för personalens skull och inte med anledning av de krav som ställs från aktörer utanför 

kvinnojourerna.  

Däremot kan kvinnojourerna i vissa fall ha en skyldighet att vidarebefordra information till 

kommunen, det skiljer sig från fall till fall då vissa kvinnojourer ingår i ett avtal med kommuner (a.a.). 

Personligen tycker jag att det är viktigt att kunna vara tillgängliga för dessa kvinnor på ett enkelt sätt, 

utan pappersarbete och annat, där rutiner och regler står högst upp på listan.  

Socialtjänsten står oftast på kvinnornas sida men beroende på vad som har utspelat sig i den kvinnans 

liv anknutet till den situationen som fick henne att fly så finns det även risker med att socialtjänsten får 

ta del av sådan information som kan skada kvinnan mer. Ett exempel är om kvinnan har flytt med sina 

barn och socialtjänsten anser att den kvinnan inte är kapabel till att ta hand om sina egna barn. Då 

uppstår en risk att kvinnan förlorar sina barn i en redan väldig stressig situation.  

Eftersom kvinnojourer är ideella organisationer och arbetar för den våldsutsatta individens säkerhet, 

kan många kvinnor ta skydd hos dem och verkligen få hjälp att landa och återhämta sig för att sedan 

exempelvis kunna fokusera mer på sina barn. Det betyder däremot inte att kvinnojourerna ska blunda 

för allvarliga situationer där speciellt barn är inblandade. Som personal ska man kunna skilja på 

situationer där mamman och barnen inte mår bra av att vara tillsammans, men i sådana fall kan 

personalen satsa på att få mamman att förstå att det är för allas bästa och oftast tillfälligt i de fall 

mamman kan ta sig samman igen. 

 Enligt Zozan Inci (personlig kommunikation, 2016-06-09) har kvinnojourerna inga skyldigheter 

gentemot staten och har också fria händer förutom när det gäller den ekonomiska biten. Då staten står 

för de pengar som kvinnojourerna får för att bedriva sin verksamhet så har de också en skyldighet 

gentemot staten kunna redovisa vart och hur dessa pengar används. Förutom redovisningen av pengar 

så har kvinnojourer möjligheten att bedriva sin verksamhet på det sätt de själva vill. 
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9.2 Studiens relevans för socialt arbete   
Som socialarbetare är det av stor vikt att kunna motivera dessa kvinnor att försöka se längre fram i 

tiden för att kunna känna något bra. De kan oftast inte se längre än det akuta skedet som de befinner 

sig i. Med kunskap och erfarenhet kan man satsa mycket på att endast hjälpa de dag till dag, men 

också kontinuerligt få kvinnorna att fokusera på positiva tankar samt fokusera på hur livet kommer att 

se ut längre fram när situationen har lugnat ner sig. Enligt Zozan Inci (personlig kommunikation 2016-

06-09), som är ordförande för ROKS, ska personal på kvinnojourer tänka på hur de uttrycker sig kring 

till dessa kvinnor.  

 

Alla som arbetar inom socialt arbete ska kunna stötta, följa upp men också utvärdera situationen som 

är eller har varit kring en kvinna. En handläggare på socialtjänsten ska också kunna följa upp hur det 

går för en kvinna när hon har flyttat ut från kvinnojouren. I många fall kanske det är enklare för 

socialtjänsten att hjälpa till med uppföljningar efter utflytt då de har en ”myndighetsstämpel” till 

skillnad från en kvinnojour som arbetar ideellt och inte har samma resurser när det gäller den egna 

personalens trygghet. 
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10. Reflektioner 
Under den tid som jag satt och analyserade de resultat jag fick fram från mina intervjuer var jag 

förvånad över hur många som hade haft en negativ upplevelse av att bo på en kvinnojour. Jag försökte 

att fånga upp lika mycket av det positiva som sades, men jag insåg att de negativa upplevelserna hade 

större omfattning. De personer som jag intervjuade i studien hade faktiskt inte särskilt mycket positivt 

att berätta, varför jag till slut fick låta det negativa ta överhanden. 

Uppsatsens karaktär förändrades och med tiden och blev det för mig en kritisk granskning av 

kvinnojourer. Däremot innebär det inte att alla kvinnojourer som existerar idag är dåliga, det får mig 

istället att tänka på om de kvinnor som valde att delta i studien kanske kände att de ville bli hörda just 

pga. sina negativa upplevelser. För det var trots allt väldigt svårt att hitta kvinnor som kunde ställa upp 

på studien.  

Ett resultat som uppkom under uppsatsens gång men ursprungligen inte omfattades av frågeställningen 

var diskussionen om huruvida kvinnojourer bör vara statliga eller ideella. Detta ledde också till att jag 

själv även började reflektera kring detta. Det är väldigt tydligt att kvinnojourerna inte har tillräckligt 

med resurser för att kunna täcka upp behovet som finns, anställda är ofta frivilliga och budgeten 

bestäms i förväg av staten, sedan delas dessa medel ut mellan de kvinnojourer som berörs. 

 Då budgeten ofta är begränsad så påverkar det kvaliteten på personalen, det finns inga krav på 

utbildning för att kunna jobba på en kvinnojour. Med tanke på att det i de flesta fallen har uteblivit 

utlovat stöd för mina intervjupersoner så kanske det borde kanske finnas någon form av kontroll av det 

arbete som genomförs kvinnojourerna?  

Behandlingshem och ungdomsboenden är till exempel mycket kontrollerade av IVO. Varför omfattas 

inte kvinnojourer av en liknande insyn? Det får mig att tänka på om det kanske till och med skulle bli 

bättre om staten tar över ansvaret för kvinnojourerna, utbildar personalen så att de får fasta löner samt 

granskar allt arbete precis som man idag gör inom andra statliga organisationer. Med regelbundna 

kontroller och uppdateringar kan den befintliga personalen inte bara ha möjlighet att ta del av de 

resultat som uppkommer men även delta i eventuella förändringsarbeten då de arbetar på en personlig 

nivå med de våldsutsatta kvinnorna.  

Det i sig kanske också motiverar personalen när de får något i utbyte för sitt arbete. Inför man en 

hårdare struktur i det organisatoriska upplägget där regelbundna kontroller utförs på kvinnojourer så 

kommer de som inte lever upp till kraven inte längre få en möjlighet att fortsätta sin verksamhet, de 

kommer då inte längre kunna fortsätta att försöka stödja utsatta kvinnor. Samtidigt kan det kanske vara 

positivt på det sättet att kvinnojourerna får tillgång till det staten har att erbjuda sina organisationer, 

kvinnojourerna kan ha tillgång till sina egna socialsekreterare, psykologer, kuratorer, socionomer, 

ekonomer och allt annat som de kan ha god nytta av i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. 

Dagens kvinnojourer har en hög belastning och inte tillräckligt med resurser för att kunna hantera den 

höga belastningen på ett bra sätt. Ekonomin är begränsad då den totala summan som utdelas av staten 
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årligen delas mellan hundratals kvinnojourer, det påverkar verksamheten negativt med tanke på att det 

inte finns tillräckligt med pengar. Strukturen på kvinnojourerna är egentligen uppbyggda på det sättet 

att de står redo att ta emot och hjälpa kvinnor som söker sig till kvinnojourerna, men då verksamheten 

och personalen går på knäna skapas det automatisk en negativ stämning. Anledningen till att de flesta 

av mina intervjupersoner inte fick sina stödsamtal kanske helt enkelt beror på personalbrist? 

Resursbristen beror då egentligen inte på kvinnojourerna utan på staten då staten står för den 

ekonomiska biten, men det ansvar kvinnojourerna bär är fortfarande kommunikationsbiten. Har man 

personalbrist och inte kan genomföra stödsamtal lika tätt som man egentligen bör göra utifrån de 

rutiner man har, får man vara försiktig med hur man kommunicerar med de utsatta kvinnorna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
� Hur kom du i kontakt med kvinnojouren? 
� Vad behövde du för stöd? 
� Upplever du att du fick det stöd du hade behov av? 
� Vad hade du önskat att kvinnojouren hade gjort mer? 
� Vad anser du som har varit bra under din tid på kvinnojouren? 
� Vad anser du som har varit minde bra under din tid på kvinnojouren? 
� Vad är det du har tagit med dig från kvinnojouren? 
� Hur såg dagarna ut på kvinnojouren? 
 
Hanterbarhet 
� Hur hanterade du din situation innan du flyttade till kvinnojouren? 
� Hur hanterade du din situation under din tid på kvinnojouren? 
� Hur hanterade du din tid efter din tid på kvinnojouren? 
 
Begriplighet 
� Hur såg ditt liv innan du flyttade (blev placerade) till kvinnojouren? 
� Hur såg ditt liv under din tid på kvinnojouren? 
� Hur såg ditt liv ut efter din tid på kvinnojouren? 
 
Meningsfulhet 
� På vilket sätt kändes ditt liv meningsfullt innan du flyttade (blev placerad) till kvinnojouren? 
� På vilket sätt kändes ditt liv meningsfullt under din tid på kvinnojouren? 
� På vilket sätt kändes ditt liv meningsfullt efter din tid på kvinnojouren? 
 
 
 


