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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur samverkan mellan 
kvinnojourer och andra aktörer fungerar samt vilka metoder och arbetssätt som 
används i det långsiktiga arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Det är statens och 
kommunernas ansvar att tillgodose de våldsutsattas behov av stöd och skydd. Ideella 
kvinnojourer utgör ofta ett komplement till de offentliga myndigheterna. Här finns i 
regel en gedigen erfarenhet inom området som den offentliga verksamheten kan sakna. 
För våldsutsatta kvinnor som tidigare har haft dåliga erfarenheter av 
myndighetskontakter kan kvinnojourer uppfattas som bättre alternativ, för att få stöd 
och hjälp utan krav på motprestation (Regeringen 2007, Skr. 2007/08:39; Kunosson 
2014). Därför tar studien sin utgångspunkt ifrån personalen på kvinnojourernas 
perspektiv. Studien är utformad som en kvalitativ forskningsstrategi där 
semistrukturerade intervjuer används som metod. Genom semistrukturerade intervjuer 
har personal på kvinnojourer intervjuats. Det insamlade materialet från intervjuerna 
har analyserats utifrån samverkans- och empowerment teorin. Resultatet visar att de 
viktigaste samverkansaktörerna är socialtjänst och andra kommunala verksamheter. 
Organisationer och myndigheter upplevs ha bristande kunskaper om våldets 
mekanismer och vilket våld som krävs för att få insatsen skyddat boende. Resultatet 
visar att långsiktighet handlar om den ekonomiska aspekten och att bidragen som 
kvinnojourer ansöker om årligen hade kunnat sträcka sig en längre tid än ett år. 
Långsiktighet är också att se kvinnan hela vägen och inte släppa taget om henne förrän 
hon själv vill. Resultatet visar att normaliseringsprocessen och kunskap kring mäns våld 
mot kvinnor är två viktiga kunskaper att ha i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det 
finns flera olika metoder och arbetssätt som kvinnojourer lyfter fram visar resultatet. 
Exempel på dessa är empowerment, hjälp till självhjälp och motiverande samtal (MI).  
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Abstract   

The aim with this study is to investigate through interviews, how the cooperation between 
women’s shelter and other participants and which methods and work methods are used in 
the long-term work of helping abused women. It’s the state and municipalities responsibility 
to meet the needs of the victims of violence with support and protection. Non-profit 
women’s shelters often complement the public authorities. Here, there often find a solid 
experience in the field, which public activities may lack off. For women who are victims of 
violence, who have previously had poor experience of government contacts, women’s 
shelters can be perceived as better alternatives, for support and assistance without a claim 
for counter performance (Regeringen 2007, Skr. 2007/08:39; Kunosson 2014). Therefore, 
the study takes its starting point from the staff in the perspective of women's shelter. The 
study is designed as a qualitative research strategy where semi-structured interviews are used 
as a method. The collected material from the interviews is analyzed through participation- 
and empowerment theory. The result shows that the most important participants are social 
services and other municipal activities. Organizations. The experience is that organizations 
and government body functions don’t have sufficient knowledge in regards to violence and 
aspects relating to sheltering. The result shows that the term long term entails economic 
aspects and a view of that the yearly funding’s that the women’s shelters apply for could 
stretch for a longer time period. The term long term also includes being able to provide 
support for women for as long as they, themselves feel it’s needed. The result of the study 
also shows that the normalization and knowledge of and around men’s violence against 
women are important in the work. In addition to these results we also found that there are 
several methods and ways of working within the women shelters. Examples of these are 
empowerment, help to self-help and motivational interviewing. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till den personal på kvinnojourer som deltagit i vår studie. Utan 
deras erfarenheter och avsättning av sin värdefulla tid så hade denna studie inte varit möjlig. 
Tack! 
 
Vi vill också tacka vår handledare Niklas Westberg för handledning samt goda råd som 
bidragit till att vårt uppsatsskrivande skridit framåt. 
 
Slutligen vill vi passa på att tacka Anders Hellenäs, David Friberg, David Svensson, Elin 
Carlsson, Frans Jahnstedt, Frida Josefsson samt Maria Mårtensson för ert stöd och hjälp 
angående uppsatsens formalia. Stort tack! 
 
Vi betraktar denna uppsats som ett resultat av ett gemensamt arbete. Vi har dock valt att 
dela upp arbetet enligt följande: Intervjuerna delade vi upp emellan oss. Vi har vidare 
skrivit varsitt avsnitt i bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Slutligen 
har vi gemensamt skrivit sammanfattning, abstract, förord, inledning, metod, resultat, 
analys och diskussion.  
 
Halmstad 180525 
Johan Eriksson och Kajsa Victorson
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1 Inledning 
Våld i nära relationer är idag ett erkänt samhällsproblem både nationellt och globalt, och 
utgör en kränkning av mänskliga rättigheter. Det är ofta ett mönster av handlingar, vilket 
innefattar allt ifrån att bli förlöjligad till att bli utsatt för allvarliga hot eller våldtäkt 
(Socialstyrelsen 2018). World Health Organisation (WHO) (2010) definierar våld i nära 
relationer som en handling i en nära relation som förorsakar fysiskt, sexuellt och/eller 
psykologiskt lidande, vilket även inkluderar fysisk aggression, sexuellt tvång, psykologiska 
övergrepp och kontrollerande beteende. Våld i nära relationer inkluderar alla slags 
relationer mellan närstående, såsom mellan heterosexuella par, samkönade par, 
syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer (Bruce 2011). Även om våld i nära 
relationer drabbar såväl män som kvinnor och barn, så drabbas kvinnor oftare av mer 
upprepat och allvarligare våld, där majoriteten av våldsutövare är män (Socialstyrelsen 
2018). I en artikel av Hearn, Strid, Husu och Verloo (2016) framkommer det att ungefär 
20–25% av alla flickor och kvinnor i Europa någon gång utsätts för fysiskt våld av en man 
och det i och med vetskapen om detta som bland annat intresset för uppsatsen ämne, mäns 
våld mot kvinnor. Socialtjänsten är enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldig att 
tillgodose utsatta gruppers behov och socialtjänsten beviljar dagligen våldsutsatta kvinnor 
plats på en kvinnojour1 någonstans i Sverige. Det är statens och kommunernas ansvar att 
tillgodose de våldsutsattas behov av stöd och skydd. Ideella kvinnojourer utgör ofta ett 
komplement till de offentliga myndigheterna (Regeringen 2007, Skr 2007/08:39). De första 
kvinnojourerna var uppbyggda som kvinnokollektiv med en platt organisation, där makt 
och inflytande var jämt fördelat. Jourerna drevs av ett fåtal eldsjälar till 
utomparlamentariska grupper, som erbjöd skydd och empowerment till våldsutsatta 
kvinnor. De drivande i kvinnojourerna arrangerade utbildningar och följde 
myndigheternas arbete med våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourernas arbete bestod främst 
av akuta stödinsatser i form av skydd och politiskt lobbyarbete i syfte att förändra de 
patriarkala strukturerna (Hermansson 2017). I de ideella kvinnojourerna finns ofta en 
gedigen erfarenhet inom området som den offentliga verksamheten kan sakna. Om 
våldsutsatta kvinnor tidigare haft en dålig erfarenhet av myndighetskontakter kan ideella 
kvinnojourer uppfattas som alternativ för den våldsutsatta kvinnan, för att få stöd och 
hjälp utan krav på motprestation (Kunosson 2014). En väl fungerande samverkan2 mellan 
olika aktörer är nödvändig för att arbetet mot våld och för våldsutsatta kvinnor ska bli så 
effektivt som möjligt (Regeringen 2007, Skr 2007/08:39). 
 

                                                
1 Ideella verksamheter som inriktar sig på olika former av stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor 
(Kunosson 2014). Det finns även jourer som tar emot våldsutsatta män. 
 
2 Ett arbete med andra individer som i regel har annan utbildning, profession, styrs av andra regelverk och 
har andra organisatoriska positioner som tillsammans verkar mot ett gemensamt uppsatt mål (Danermark 
2000) 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur samverkan mellan 
kvinnojourer och andra aktörer fungerar samt vilka metoder och arbetssätt som används 
i det långsiktiga arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor 
 
För att besvara detta syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

• Med vilka organisationer och myndigheter samverkar kvinnojourerna och hur 
upplevs denna samverkan fungera i det långsiktiga arbetet med våldsutsatta 
kvinnor? 

• Vilka metoder och praktiker används och hur upplevs dessa arbetssätt fungera i 
ambitionen att hjälpa våldsutsatta kvinnor på lång sikt? 

1.2 Relevans för socialt arbete  

Meeuwisse och Swärd (2013) menar att socialt arbete handlar om att organisationer arbetar 
för att förhindra och motverka missförhållanden som är skadliga för individ, grupp och 
samhälle. En annan förklaring av begreppet socialt arbete är att individer befinner sig i 
utsatta situationer och därför är i behov av att få hjälp och stöd från samhället. Dagligen 
bedrivs både ett ideellt och avlönat arbete på kvinnojourer i hela Sverige, där våldsutsatta 
kvinnor och barn bistås med skyddat boende, rådgivning, samtal och samverkan med 
myndighetskontakter (Tengström, Scheffer Lindgren, Hermansson, Dahlberg & 
Johansson 2011). Kvinnojourer och dess utförare blir därför relevanta att undersöka inom 
det praktiska sociala arbetet. Samverkan kring det långsiktiga arbetet med våldsutsatta 
kvinnor är relevant för socialt arbete då samverkande organisationer såsom kvinnojour, 
socialtjänst, polis och skola genom samverkan kan effektivisera hjälpen till våldsutsatta 
kvinnor (Regeringen 2007, Skr. 2007/08:39). Genom att arbeta med en långsiktig strategi 
på våldsproblematiken, kan man förhindra att enskilda kvinnor upprepat blir offer för 
mäns våld mot kvinnor (Länsstyrelsen 2004). En annan aspekt som gör uppsatsen relevant 
för det socialt arbete är att tidigare forskning uppvisar en kunskapslucka när det gäller 
kvinnojourers långsiktiga arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld - 
förhoppningsvis kan denna uppsats bidra med nya ingångsvinklar och en ökad kunskap 
om kvinnojourers långsiktiga arbete med våldsutsatta kvinnor.  

1.3 Disposition  

Nedan presenteras uppsatsens bakgrund som delats in i två underrubriker, dels våld och 
våldets normaliseringsprocess, dels kvinnojoursrörelsen. Därefter följer en beskrivning av 
tidigare forskning som delats upp i tre underrubriker. Därefter presenteras uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter följt av uppsatsens metodkapitel vilket ger en beskrivning av 
arbetets genomförande, vilka val som gjorts samt en redogörelse för etiska övervägande i 
uppsatsen. Resultat och analys presenteras separat med tillhörande underrubriker i syfte 
att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen avlutas med ett 
diskussionsavsnitt samt slutsats och förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund  
I detta bakgrundskapitel presenteras ett avsnitt om våld och våldets normaliseringsprocess 
för att skapa en förståelse av vad våld innebär och hur det normaliseras. Därefter följer ett 
avsnitt som beskriver kvinnorörelsens historia och etablering i samhället. 

2.1 Våld och våldets normaliseringsprocess  

Som vi tidigare nämnt är förekomsten av våld ett globalt problem och mäns våld mot 
kvinnor har erkänts av FN som ett grundläggande brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Weinehall, Änggård, Blom, Ekelund och Finndal (2006) beskriver hur denna problematik 
förekommer i alla sociala grupper och åldrar, oberoende av etnisk, kulturell och religiös 
tillhörighet. Den vanligaste konstellationen av våld i nära relationer utförs av en man, mot 
en kvinna, som han har eller tidigare haft ett förhållande med och våldet utövas i olika 
former anpassat efter vad förövaren anser att situationen kräver. Ofta förekommer flera 
olika former av våld samtidigt och vid upprepade tillfällen, men det mest frekventa är 
psykiskt våld i form av indirekta till direkta hot, förnedring och förringande behandling 
samt glåpord och könsord. Ekonomiskt våld är en annan form av våld som utövas mot 
kvinnan och innebär att mannen undanhåller pengar, kontrollerar hennes lön, hindrar 
arbete eller studier, förhalar försäljning av till exempel hus eller bostadsrätt, stöld samt 
berövande av rätten att handskas med familjens ekonomi. Det sexuella våldet utmynnar i 
våldtäkt, trakasserier och sexuellt utnyttjande i olika former medan, fysiskt våld innebär att 
kvinnan utsätts för knuffar, kvävningsförsök, slag och sparkar. Weinehall et al. (2006) 
förklarar att det inte alltid är våldshandlingarna i sig som är centrala, ibland behövs endast 
en våldshändelse för att mannen ska statuera ett exempel och därefter kan enbart en blick 
framkalla en hotfull stämning där mannen har kontroll över kvinnan. 
 
Våldets normaliseringsprocess innebär enligt Lundgren (2004) en process där mannen tar 
kontroll över kvinnans livs- och handlingsutrymme. Detta sker bland annat genom 
svartsjuka och olika former av kontrollerande beteenden. Ett första stadium i våldets 
normaliseringsprocess sker när kvinnan anpassar sig mot underordning. Till en början 
behöver våldet inte nödvändigtvis vara fysiskt, men när det fysiska våldet väl inträffar har 
oftast mannen gjort kvinnan väldigt starkt bunden till honom och gränsen för hur våldet 
uppfattas förflyttas och får en ny betydelse. En handling eller angrepp från mannen kan 
uppfattas som våld för en utomstående, men för kvinnan i förhållandet kan det istället ses 
som en reaktion eller handling på hennes beteende eller på något som hon gjort fel. Detta 
sker genom mannens internalisering, där han får kvinnan att tro på hans förståelse av 
våldet. Ofta växlar mannen mellan värme och våld vilket gör att gränserna mellan kärlek 
och hat suddas ut och skapar ett kaos hos kvinnan, både tankemässigt och känslomässigt. 
Dessa typer av handlingar och reaktioner blir så småningom ett normalt inslag i 
förhållandet som accepteras och försvaras av både mannen och kvinnan. 
Normaliseringsprocessen synliggör hur gränserna i relationen förskjuts till något som 
upplevs som normalt och när våldet kommit till den punkt att det normaliserats är 
mannens verklighet också kvinnans (Lundgren 2004).  
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2.2 Kvinnojourrörelsens historia  

Kvinnojoursrörelsen har enligt Kunosson (2014) sina rötter i 1970-talets kvinnorörelse 
vars ambition var att åstadkomma trygga rum för kvinnor, systerskap och att framhäva att 
det ”privata är politiskt”. Enligt Barrett, Almanssori, Kwan och Waddick (2016) inrättades 
den första kvinnojouren Chiswick`s Women`s Aid i London, av Erin Pizzey år 1971 och 
fenomenet kvinnojourer spreds sedan vidare i världen. I Norge startades den första 
hjälplinjen i Oslo år 1971 och den första kvinnojouren Camilla år 1978 (Halsaa, Thun & 
Nyhagen Predelli 2008). Jeffner (1999) förklarar att jourrörelsen utgår från principen att 
många kvinnor delar på gemensamma erfarenheter och att den kunskapen bör tas tillvara 
i arbetet. Kvinnor samlades i grupper där kvinnorna kunde samtala och jämföra sina 
erfarenheter om mäns våld. Forumet var viktigt dels för att förstå att mäns våld mot 
kvinnor var ett strukturellt problem, dels var det en trygg plats att finna tröst, stöd och 
skydd för de mest utsatta kvinnorna. 
 
Enligt Eduards (2002) bildades de två första kvinnojourerna i Sverige 1978, Kvinnohuset 
i Göteborg och Alla kvinnors hus i Stockholm. År 1984 bildades paraplyorganisationen 
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Roks) med målet var att få bukt på mäns 
våld genom strukturella samhällsförändringarna, snarare än att använda sig av de 
individuella förklaringsmodeller av våld som ofta präglat den svenska politiken och 
forskningen. Enligt Kunosson (2014) och Nationellt centrum för kvinnofrid (2018) valde 
flera kvinnojourer år 1996 att gå ur Roks och bilda organisationen Sveriges Kvinnojourers 
Riksförbund som 2015 bytte namn till Unizon. Både Roks och Unizon utgår från 
feministiska teorier som förklaringsmodeller för att förstå mäns våld mot kvinnor. 
Kvinnojourer runt om i landet driver även ett praktiskt socialt arbete samt lobbyarbete för 
att påverka de politiska beslutsfattarna och kvinnojourernas verksamhet finansieras av 
statliga och kommunala bidrag eller genom medlemsavgifter och bidrag från 
privatpersoner och företag 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfts tidigare forskning som rör Organisationer och myndigheter för våldsutsatta 
kvinnor, Problem och möjligheter i det långsiktiga arbetet med mäns våld mot kvinnor och hos kvinnojourer 
samt Likheter och skillnader mellan svenska och amerikanska kvinnojourer. Valet av dessa teman 
motiveras utifrån det valda syftet där utgångspunkterna är samverkan, långsiktigt arbete 
samt metoder och arbetssätt. Våldsutsatta kvinnor kan komma i kontakt med flera olika 
organisationer och myndigheter, och i detta kapitel belyses vilka dessa aktörer är samt 
varför samverkan mellan aktörerna behövs. Tidigare forskning som rör problem och 
möjligheter för att motverka våld långsiktigt belyses eftersom mäns våld mot kvinnor är 
ett strukturellt problem som långsiktigt inte enbart kvinnojourer kan lösa. Även likheter 
och skillnader mellan svenska och amerikanska kvinnojourer framhålls, för att påvisa 
jourernas organisationsstrukturer och arbetssätt.   
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Tidigare forskning som berör alla dessa områden tillsammans har varit svårt att finna trots 
hjälp med litteratursökning från personal på Halmstad Högskolebibliotek och Kvinnsam i 
Göteborg.  

3.1 Organisationer och myndigheter för våldsutsatta kvinnor 
I en rapport gjord av Länsstyrelsen (2004), så är det första mötet med mellan kvinna och 
myndigheter och organisationer ofta avgörande för om kvinnan bestämmer sig för att 
lämna förövaren eller stanna kvar. Thörn, Andersson, Envall och Jansson (2009) menar i 
sin rapport, att våldsutsatta kvinnor kan komma i kontakt med flera olika myndigheter när 
de söker stöd och hjälp som till exempel socialtjänst, Polismyndighet samt hälso- och 
sjukvård. Våldsutsatta kvinnor kan också vända sig till ideella kvinnojourer, 
Brottsofferjourer eller andra ideella organisationer. I en annan rapport skriven av Antiila, 
Ericson, Glad, Fredriksson, Olofsson, Smedslund, Klingspor och Hydén (2006), menar att 
när en kvinna utsätts för partnerrelaterat våld så är det ett antal samhällsaktörer som berörs 
och de viktigaste är hälso- och sjukvård, rättsväsendet (polis, åklagare, domstol och 
kriminalvård), kvinnojourer och Brottsofferjourer samt socialtjänst. Vidare skriver Norén 
och Printz (2016) i sin rapport att en samverkan inom och mellan kommuner, med berörda 
aktörer såsom hälso- och sjukvård, polis, kvinnojourer, Brottsofferjourer, tandvård, 
socialtjänst, kriminalvård samt rättsväsendet, ses som en viktig beståndsdel i ett 
framgångsrikt arbete med våldsutsatta kvinnor. Enligt artikel skriven av Elman (2001) så 
hade kvinnorna som deltog i studien kontakt med tre grupper av myndigheter: polis, 
åklagare och socialarbetare. 77 procent av kvinnorna hade kontakt med socialarbetare, 75 
procent hade kontakt med polisen och 31 procent med åklagare.  
 
För att myndigheter tillsammans och så tidigt som möjligt ska kunna fånga upp våldsutsatta 
kvinnor och skapa en skyddsmur gentemot våldsutövaren så krävs en väl upparbetad och 
strukturerad samverkan. Samverkan ger också upparbetade personliga kontakter och 
relationer mellan yrkesverksamma, något som ger ett mervärde i enskilda ärenden. Allt 
detta bidrar till en ökad förståelse för och samsyn kring vilket stöd, skydd och vilken 
behandling den våldsutsatta kvinnan kan behöva (Norén & Printz 2016). Socialstyrelsen 
(2009) skriver också att en strukturerad samverkan är viktig för att uppnå långsiktighet i 
arbete. Samverkan mellan ovan nämnda myndigheter och organisationer måste därför 
fungera för att våldsutsatta kvinnor ska kunna få det stöd och hjälp de behöver och har 
rätt till (Länsstyrelsen 2004).  

3.2 Problem och möjligheter i det långsiktiga arbetet bland 
kvinnojourer och mot mäns våld mot kvinnor 

I en rapport från Länsstyrelsen (2004) framkommer det att många kvinnojourer verkar 
under mycket osäkra ekonomiska förutsättningar. Många kvinnojourer lever på små bidrag 
från kommuner och landsting samt hotas utav nedläggning. De ekonomiska resurserna 
avgör både om och hur många anställda jouren kan ha. I stort sett samtliga kvinnojourer 
lyfter fram behovet av mer långsiktig finansiering. Ett stort problem för jourerna är 
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nämligen att de måste söka verksamhetsbidrag varje år. Detta innebär att många 
kvinnojourer inte vet hur den ekonomiska situationen kommer att se ut inför 
nästkommande år. Denna osäkerhet gör det svårt att få stabilitet i verksamheten och kan 
även påverka de ideella krafternas vilja att engagera sig. I en avhandling skriven av 
Helmersson (2017) tas det upp att de bidrag som ges till kvinnojourer betalades ut ett år i 
taget vilket försvårar långsiktigt planering. I en kartläggning genomförd i slutet av 1990-
talet beskrivs kvinnojourers ekonomiska situation som osäker, däribland akut med hot om 
nedläggning. Kommunernas intresse och finansiering av kvinnojourer var vid 
millennieskiftet bristande, där 84 procent av kommunerna enbart bidrog med ett par 
kronor per invånare. I en rapport framtagen av Tengström, Scheffer Lindgren, 
Hermansson, Dahlberg och Johansson (2011) upplevde många av de deltagande jourerna 
att den ekonomiska situationen, där de ständigt måste ansöka om projektmedel, försvårade 
möjligheterna att planera verksamheten långsiktigt. Här hade vissa jourer en stabil 
ekonomisk situation, medan andra uppgav att de helt saknade ekonomiskt stöd från den 
egna kommunen. 
 
Bostadsbristen i samhället ses som en bidragande orsak till att kvinnorna tenderar att bo 
längre på kvinnojourer. Det finns en rädsla från hyresvärdens sida att ge en lägenhet till en 
misshandlad kvinna eftersom man tror att våldsutövaren ska komma dit och ställa till 
problem. Socialtjänst tillsammans med kvinnojour är ansvariga för att kvinnans 
boendesituation och skydd säkerställs långsiktigt. Det stora problemet blir då den bristande 
tillgången till lägenheter via bostadsbolag. Även bristen på utslussningsbostäder eller 
övergångsboenden medför att många skyddssökande blir kvar längre på ett skyddat boende 
än vad som är nödvändigt. Det är också svårt att få en egen bostad då många 
skyddssökande saknar arbete eller inkomst och därför har svårt att etablera sig på 
bostadsmarknaden (Länsstyrelsen 2004; Carlsson, Wennerström, Borelius, Grundvall och 
Sahlin 2010; Lindholm & Lindberg 2016) 
 
En rapport skriven av Norén och Eriksson (2017) menar att det behövs ett ökat fokus på 
förändringsarbete med män som utövar eller har utövat våld mot sin kvinnliga partner eller 
expartner, eftersom det är en viktig del i det våldsförebyggande arbetet. I Jakobsson, 
Borgstede, Krantz, Spak och Hensing (2012) artikel menar också att det borde finnas ett 
innehåll i samhällsansvaret som syftar till att förhindra att en våldsutövare är våldsam i nya 
relationer. En rapport av Thörn, Andersson, Envall och Jansson (2009) menar att man 
måste förändra attityder samt påverka de strukturer som ligger bakom våldet för att 
motverka mäns våld mot kvinnor. Norén och Printz (2016) skriver i sin rapport att 
betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling och att kunskapsspridning på alla 
organisatoriska nivåer – hos chefer, politiker, tjänsteman etc. behöver finnas. För att 
försöka förhindra och stoppa allvarligt våld. En annan viktig aspekt är att de blivande 
yrkesgrupper som möter och ger stöd till andra människor, såsom socionomer, jurister, 
sjuksköterskor, psykologer, grund- och gymnasielärare, tandläkare etc. har en 
kunskapslucka angående området ”mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. 
Fram till 2018 hade mycket få högskoleutbildningar obligatoriska kurser inom ovan 
nämnda område. I och med förändringen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), som 
trädde i kraft 2018, är det numera obligatoriskt att studenter visar på kunskaper om mäns 
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våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Detta innebär att de studenter som inte berörts 
av ändringen i högskoleförordningen har en kunskapslucka som arbetsgivaren då bör fylla 
genom att erbjuda kompetensutveckling. Enligt Jakobsson et al. (2012) så visas brist på 
kunskap och engagemang avseende partnerrelaterat våld bland yrkesverksamma och 
beslutsfattare, och detta hindrar i sin tur genomförandet av förebyggande strategier. 
 
För att förebygga partnerrelaterat våld anser Jakobsson et al. (2012) att man behöver 
förbättra sociala stödstrukturer genom politiskt beslutsfattande samt främja 
normbyggande åtgärder - på förskolor, skolor och arbetsplatser. En förbättring av 
stödsystemen för utsatta familjer inom hälso- och socialvården rekommenderas, liksom 
ökat ekonomiskt stöd till ideella föreningar som stödjer offer utsatta för våld i nära 
relationer. Boëthius (2015) stödjer detta och skriver om de ojämlikheter som finns mellan 
män och kvinnor i samhället i stort. Att våldet mot kvinnor är inbyggt i själva 
samhällsstrukturen och att det inte går att finna orsakerna till våldet hos individen, varken 
hos mannen eller kvinnan, utan istället i samhällets utformning och maktordning. 

3.3 Likheter och skillnader mellan svenska och amerikanska 
kvinnojourer 

De flesta svenska kvinnojourerna är sprungna ur kvinnorörelsen och vilar på en feministisk 
analys av våld (Helmersson 2017). Jeffner (1999) menar att aktivistmodellen är den vanligaste 
modell som kvinnojourer arbetar utifrån i Sverige. Aktivistmodellen innebär 
arbetsmetoder där utgångspunkten är en feministisk analys av hur patriarkatet kan störtas 
och ambitionen är att förändra samhället från grunden. Aktivistmodellen metoder består 
av aktioner, bildning, hjälp till självhjälp och systerskap med de utsatta kvinnorna i syfte 
att förändra maktbalansen mellan alla män och kvinnor i samhället (Dobash & Dobash 
1992). Å andra sidan menar Eduards (2002) att aktivistmodellen är ett ideal och att svenska 
kvinnojourer är mer likt byråkrati- och terapimodellen. Dobash och Dobash (1992) 
beskriver att byråkratimodellen fokuserar verksamheten på arbetsmetoder som är 
professionella och rättssäkra och verksamheten bedrivs av professionella psykologer och 
socialarbetare Terapimodellen utförs av professionella med kvalificerad utbildning och 
använder arbetsmetoder som terapeutiska samtal och rådgivning för att hjälpa kvinnor. 
Terapeuten skall hålla en professionell distans till klienten och denna modell har inga 
feministiska förtecken. Enander, Holmberg och Lindgren (2013) menar också att de 
flesta kvinnojourer i Sverige vill ändra på rådande patriarkaliska strukturerna 
men att kvinnorörelsen inte är lika radikala i sin feminism och mer knuten till 
partipolitik och pragmatism. 
 
Helmersson och Jönsson (2015) beskriver i sin studie att empowerment är en 
vanlig förekommande arbetsmetod hos kvinnojourer som arbetar för att stödja och 
hjälpa våldsutsatta kvinnor. Empowerment associerar både med kollektivt handlande och 
individuell terapi. Helmersson och Jönssons (2015) resultat visar att hjälp till självhjälp 
(HTSH) är ett väletablerat verktyg inom empowerment i den meningen att 
tillvägagångssättet används av de flesta organisationer (91% att de använde HTSH, jämfört 
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med 76% i organisationer utan anställda). Enligt respondenterna var det viktigaste var att 
ge stöd och hjälp utan att ta över brottsoffrets liv, situation, ansvar och självbestämmande. 
HTSH kan användas såväl som praktiskt som ett terapeutiskt (professionellt) verktyg. Den 
våldsutsatta kvinnan ska behandlas som en expert på sitt eget liv vilket går i linje med 
empowerment, att flytta maktbalansen från hjälparen till hjälpsökanden. Systerskap är även 
en betydelsefull del av HTSH. Totalt 37 % av organisationerna arrangerar 
självhjälpsgrupper för att ge stöd och hjälp. Empowerment tillämpas även i feministisk 
terapi och kunskapsförmedling för att stärka möjligheten för individen att bli mer 
självständig, kunna formulera sina egna mål och ta kontroll över sitt eget liv. 
 
Helmersson (2017) beskriver i sin avhandling att ett gott bemötande är viktigt för att kunna 
frigöra och hjälpa kvinnan.  Ett gott bemötande inbegriper att tro och lyssna på kvinnors 
livsberättelser och att avlasta dem från skuld samt att stärka kvinnors inre förmågor. Detta 
kan ske genom att ”möta där hon är”, och ställa öppna frågor, när var hur, frågor som 
fokuserar på att kvinnans berättelse ska stå i centrum medan hjälparen ska inta en lyssnande 
och bekräftande roll. Meningen är att stärka kvinnornas självförtroende, självkänsla och 
självbestämmande. Mäns våld påverkar alla kvinnor, och det är män som grupp som ska 
ifrågasättas, inte kvinnor. 
 
Jämförelsevis med USA är de flesta kvinnojourer enligt McMillan (2007) finansierade med 
privata bidrag. En förklaring till detta kan vara landets kultur som präglas av en stark 
individualistisk syn på människan och en stark tilltro till de professionellas expertis. 
Eftersom staten inte var inblandad när jourerna en gång etablerades och inte heller 
finansierar boendena, så bildades nätverk där hjälparbetarna tog emot våldsutsatta i sina 
privata bostäder. Kvinnojourerna i USA arbetar således generellt utifrån en 
filantropiskmodell. Dobash och Dobash (1992) beskriver filantropimodellen som är 
grundad i välgörenhet, det vill säga i kvinnors välvilja att hjälpa de mest utsatta kvinnor 
och arbetsmetoder handlar främst om stödsamtal, ordna boende och arbeta med 
ekonomiska frågor. Modellen har vissa tecken av feministisk tradition där termen 
systerskap betonas. Enligt Henderson (2017) saknas en feministisk analys som integreras i 
deras arbete och förklaringen är att finansiärer pressar kvinnojourer till en mer hierarkisk 
organisationsstruktur och att de professionella arbetarna inte utför politiska uppdrag och 
handlingar. Helmersson (2017) beskriver att hierarkisk organisationsstruktur kan hämma 
kvinnors valmöjligheter och deras eget beslutsutrymme utifrån deras egendefinierade 
behov, vilket kan leda till förtryck istället för empowerment. Jourkvinnor som inte 
identifierar sig som feminister har även svårare att arbeta med social 
förändring och analysera våldet ur ett intersektionellt perspektiv. Enligt Barrett, 
Almanssori, Kwan och Waddicks (2016) studie av 51 organisationer kan endast fem 
(9,8%) av de 51 organisationerna identifieras som en feministisk organisation 
med feministiska värden, teori och politik. Resterande 46 organisationer 
(90.2%) diskuterade inte patriarkatet eller patriarkala strukturer i deras arbetsmetoder. 
Empowerment och självbestämmande var det mest förekommande arbetsmetoderna i 
denna studie. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras uppsatsens valda teoretiska utgångspunkter vilka är 
Samverkansteorin och Empowerment. Samverkansteorin valdes som lämplig teori eftersom att 
kvinnojourer behöver samverka med andra aktörer för att kunna stötta och hjälpa den 
utsatta kvinnan på bästa möjliga sätt. Vår uppfattning är att samverkan har en betydande 
roll i arbetet med kvinnan i den mening att diverse resurser och kunskap kan kombineras 
i syfte att ge bästa möjliga resultat för kvinnan i fråga. Empowerment valdes som teori 
eftersom att den är sprungen från den feministiska rörelsen och de element som finns 
inom empowerment lever ännu kvar inom kvinnojourerna för att förändra rådande 
samhällsstrukturer. Hjälp till självhjälp och motiverande samtal är begrepp inom 
empowerment och vanligt förekommande arbetssätt hos kvinnojourer, vars syfte är att 
stärka och motivera kvinnan. Därför ansågs dessa begrepp stå som lämpliga 
underkategorier till empowerment. Således kan samverkansteorin, empowerment, hjälp till 
självhjälp samt motiverande samtal användas som verktyg i analysen för att tolka och förstå 
vår insamlade empiri.   

4.1 Samverkansteorin  

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att begreppet samverkan handlar om att 
människor tillsammans agerar för att överskrida gränser för professioner, organisationer 
och discipliner. Danermark och Kullberg (1999) beskriver samverkan som nödvändig 
arbetsform, där krav ställs på olika verksamheter att de ska kunna planera och leda en 
samverkan. Även om samverkan har som avsikt att lösa problem, kan detta även visa på 
problem inte tidigare varit synliga.  
 
Grape (2015) menar att samverkan kan betraktas som ett tillvägagångssätt där 
organisationer och aktörer samverkar för att nå en förhöjd helhetsbild och ökad flexibilitet. 
Detta för att de ska kunna hjälpa utsatta grupper, exempelvis våldsutsatta kvinnor, som 
ofta faller mellan stolarna. Genom samverkan kan organisationer fortsätta ägna sig åt sina 
huvuduppgifter i kombination med att de avsätter tid och resurser för samverkan med 
andra aktörer.  
 
Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att när organisationer samverkar styrs de av 
olika lagar och regelverk och dessa kan generera att man ser på klienter på olika sätt inom 
organisationerna. Exempelvis kan ett regelverk ge några av de inblandade personerna 
större makt över eventuella beslut. Detta menar Danermark (2000) handlar om att det 
finns ett maktperspektiv i samverkan, där viss typ av kunskap har mer status och väger 
tyngre än andras, precis som vissa yrkesgrupper har olika prestige och makt. Det kan 
handla om en högre utbildning eller en profession som anses ha en högre status samt att 
man har en tydligare ansvarsroll. Enligt Danermark (2000) är det därför viktigt att klargöra 
vilka lagar och regler det är som styr arbetet, för att undvika missförstånd och problem 
bland de olika personer som möts i en samverkan. Det är också viktigt att i tidigt skede 
fördela och tydliggöra roller och ansvar bland de medverkande i samverkan. 
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Danermark (2000) påpekar att eftersom samverkan ofta sker mellan olika organisationer 
och människor så kan olikheter i sättet att kommunicera och synsättet göra det svårt att 
samverka. Ställningstaganden styr, medvetet eller omedvetet, hur ett problem definieras 
och hur det är önskvärt att angripa det. En lyckad samverkan handlar om att försöka se 
varandras synsätt som en tillgång i samverkan och inte som något negativt. De 
samverkande tillhör olika yrkeskategorier och är skolade i olika kunskapstraditioner, vilket 
också innebär att man tänker och kommunicerar på olika sätt. Det är därför viktigt att det 
finns en öppen kommunikation mellan yrkesgrupperna och att olika synsätt klargörs samt 
diskuteras för att en god samverkan skall uppnås. 
 
Anell och Mattinsson (2009) menar att de förutsättningar som främjar samverkan vet man 
mycket om, däremot finns det ett kunskapsgap vad det gäller effekterna av samverkan på 
klienterna, exempelvis våldsutsatta kvinnor. Det finns också svårigheter i att utvärdera 
samverkan och dess effekter, vilket leder till bristande dokumentation. Dokumentation 
som annars hade fungerat som ett nödvändigt underlag för evidensbaserad utveckling av 
samverkan. Anell och Mattinsson (2009) lyfter även att det finns en frånvaro av 
vetenskapliga studier som förhåller sig kritiskt till samverkan. Trots författarnas olika 
resonemang anser vi att samverkansteorin har en stor användbarhet och relevans i vår 
studie.  

4.2 Empowerment som teori och metod  

Empowerment är en populär teori som används av politiker och personal i den 
människobehandlande sektorn, till exempel socialarbetare, sjuksköterskor, 
folkhälsoarbetare, läkare och sjukgymnaster. Begreppet är också populärt bland aktivister 
och lobbygrupper (Askheim & Starrin 2007). Empowerment bygger på principen att 
individer och grupper har förmåga att själva fatta egna beslut och handlingar för att skapa 
sina egna livsöden och öka det egna välbefinnandet. I samhällen finns det strukturella 
orättvisor, exempelvis att eliten äger och förtrycker den breda massan (Calvès (2009). 
Empowerment strävar efter att individen eller gruppen skall bli ett politiskt subjekt med 
valmöjlighet att göra motstånd mot förtrycket. Några ytterligare exempel på förklaringar 
av ordet empowerment är: Som en process för att omvandla makt mellan individer och 
sociala grupper, förbättra fattiga människors förmåga att påverka de myndigheter som 
påverkar deras liv genom att ge de utsatta en politisk röst i samhället samt att skapa en 
drivkraft i känslan ur maktlösheten (Calvès 2009). Pierson och Thomas (2010) menar att 
empowerment innebär att de som saknar makt blir hjälpta att jämna ut rådande maktbalans. 
Enligt Askheim och Starrin (2007) avser ”power” i detta sammanhang styrka, makt och 
kraft som kan associeras med vår inre motivation för förändring. Calvès (2009) menar dock 
att definitionen av empowerment inte i en för hög grad får bli en akademisk 
definitionsfråga, eftersom fenomenet då kan tappa sin sprängkraft från gräsrotsrörelsen. 
 
Ett centralt begrepp inom empowerment är advocacy vilket innebär att föra sin talan, eller 
att bli hjälpt att föra sin talan. I socialt arbete innebär advocacy att man säkerställer att åsikter 
och önskningar hos klienten blir hörda och förstådda (Pierson & Thomas 2010). Adams 
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(2003) menar att det finns olika kategorier av advocacy. Den första är professionell advocacy, 
som utförs av frivilliga eller betalda jurister eller advokater som för klientens talan i 
rättsprocesser.  Den andra är amateur advocacy, där man företräder eller vägleder en klient 
utan professionella kunskaper. Exempelvis tillgodose att klientens rättigheter på papper 
blir verkliga rättigheter. Den tredje är self-advocacy där personen i fråga för sin egen talan 
genom hela processen. I begreppet kollektiv self-advocacy involverar självhjälpsgrupper som 
individer tillsammans anordnar. 
 
Calvès (2009) anser att empowerment är en svårtolkad teori delvis för att den är sprunget 
utifrån många olika breda rörelser som exempelvis den feministiska rörelsen, 
psykoanalysen, teologi, Black Power och Gandihism. Gräsrotskvinnor beskriver Askheim 
och Starrin (2007) var en sådan motkraftrörelse med syftet att belysa de strukturella 
orättvisorna mellan kvinnor och män. Ambitionen var att inte bara få hjälp och stöd för 
stunden utan att skapa en radikal samhällsförändring när det kommer till ekonomi, 
utbildning, sex, sociala strukturer, klass, etnicitet och politisk makt i samhället. Ronning 
(2012) menar också att kvinnojourrörelsen än idag för trägen kamp mot de patriarkaliska 
strukturerna och för kvinnor ska få hjälp av att få ta del av välfärdsutbudet.   

4.2.1 Hjälp till självhjälp  

Hjälp till självhjälp är för empowerment en relevant arbetsmetod då den grundas i att 
möjliggöra förändring utifrån individens situation. Adams (2003) menar att hjälp till 
självhjälp grundar sig i en önskan att människor tar makt och kontroll över sina egna liv 
vilket börjar med kritisk självreflektion. Första steget i processen är att klargöra svagheter 
och styrkor hos sig själv eller över sin livssituation för att fastställa vilka hinder och resurser 
som existerar. Andra steget är sätta upp ett mål och en tidsplan med sin förändring vilket 
inkludera nödvändiga resurser. Tredje steget är att gå från ett teoretiskt tänkande till ett 
handlande i praktiken och reflektera över vad man gör i stunden dels för att kunna ändra 
på saker och ting som inte fungerar. Vägen till målet kan vara ansträngande och kräva 
mycket arbete och resurser hos individen vilket gör att en förändring ofta kräver tillgång 
för socialt stöd och uppmuntran samt kunskapshjälp.  
 
Enligt Karlsson (2006) är självhjälpsgrupper en annan form av hjälp till självhjälp som 
vanligtvis är begränsad till 5–10 till deltagare som träffas regelbundet. Definition av en 
grupp är två eller flera personer som integrerar och där varje individ är medveten om sin 
grupptillhörighet, vilka andra som tillhör gruppen samt att alla individer strävar efter att 
uppnå gemensamma mål (Ekehammar 2012). Karlsson (2006) menar att mindre grupper 
kan skapa ”face-to-face action”, vilket innebär att deltagarna är synliga för varandra, vilket 
i sin tur leder till att det blir enklare att skapa sociala relationer och uppmuntran till aktivt 
deltagande. Enligt Karlsson (2006) har självhjälpsgrupper inget medlemskap och 
deltagarna kan vara helt anonym med sitt namn, arbete och ålder. För att gruppen ska få 
struktur och uppnå ett tryggt forum så utgår man från vissa regler. Det kan vara att man 
inte sprider vidare det som sägs under mötet till utomstående, att man inte avbryter när 
någon talar eller uttrycker nedsättande och att gruppen löser konflikter tillsammans etc.  
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Starrin (2007) menar att självhjälpsgrupper även kan vara aktivistgrupper där mobilisering, 
demonstrationer, informella lösningar och civil olydnad är vedertagna metoder. 
Gemenskapen mot ett större mål kan väcka många positiva känsloyttringar som kamplust, 
solidaritet, självtillit.  
 
Enligt Rahm (2009) krävs det ett tydligt mål och beskrivning av de resurser som behövs 
för att uppnå målet. Mål kan vara att synliggörande, ömsesidigt stöd, tillhörighet, större 
hanterbarhet, kraft, kompetens, egen kontroll, självständighet och självkänsla. Ekehammar 
(2012) menar att gruppsammanhållning innebär vilken grad som gruppen håller ihop som 
enhet för att ge varandra ömsesidigt stöd. Sociala normer är regler eller normer som förstås 
av deltagande i en grupp och som stärker eller begränsar deltagarnas sociala beteende utan 
att vara tvingande lagar. Bryter deltagaren mot de sociala normerna blir hen straffad av 
gruppen inte av rättssystemet.   
 
Enligt Ekehammar (2012) innebär konformitet att man ändrar sin egna intagna ståndpunkt 
på grund av social påverkan. Grupptryckets effekt beror på status, närhet mellan den som 
påverkar och påverkas och antalet personer som utgör påverkan. Karlsson (2006) menar 
därmed att det är viktigt i uppstarten att man enas kring ett gemensamt problem, en 
gemensam livssituation eller gemensam erfarenhet och fokuserar på möjligheter än 
svårigheter. Karlsson (2006) menar att självhjälpsgrupper vill att gruppen ska ha makt 
istället för en enskild person. Enligt Rahm (2009) så användes en så kallas ”igångsättare”, 
vilket vanligen är en person som tidigare själv deltagit i en självhjälpsgrupp. Deltagande i 
självhjälpsgrupper visar på goda effekter för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld 
och övergreppgenom att bidra till en ökad handlingskraft, solidaritet, förbättrad hälsa, 
minskad ångest och depression, bättre självkänsla och ökat självförtroende. 
Självhjälpsgrupper ska dock bara ses som en extra resurs till professionell vård.  

4.2.2 Motiverande samtal (MI)  

Motiverande samtal har sin utgångspunkt i filosofen Bubers (1995) tankar om det 
mellanmänskliga samtalet som kan väcka det personliga drivet hos individen. Buber har i 
sin tur influerats av Sokrates filosofi om öppna frågor där individen finner svaren 
inombords (Nordin 2003). Motiverande samtal menar Barth, Bortveit & Prescott (2015) 
är en metod utvecklad för att genomföra ett samtal där samtalsledaren utforskar 
motivationskrafterna hos en person, en klient. Motiverande samtal är en avgränsad och 
definierbar metod som används i hjälpsammanhang för att ge behandling, rådgivning och 
stöd till människor som kan dra nytta av att göra förändringar. Det är viktigt att påpeka att 
motiverande samtal inte är en metod för personlig utveckling, coaching, utan ett samtal 
där klient och samtalsledare samarbetar mot ett gemensamt mål. Det finns fyra punkter 
inom motiverande samtal som utgör en värdegrund och vägledning för samtalsledaren. 
Dessa kännetecknas av att ge stöd åt klientens autonomi, ett samarbetsinriktat och icke-
dömande arbetssätt, en aktiv kommunikation av respekt och accepterande samt empatiskt 
bemötande. 
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Miller och Rollnick (2010) definierar motiverande samtal som en klientorienterad, styrande 
metod för att höja klientens motivation för förändring genom att utforska och lösa 
ambivalens. När det sägs att motiverande samtal är klientorienterad så tydliggörs det 
genom andra begrepp såsom klientcentrerad och personcentrerad, där fokus ligger på 
individen (klientens) bekymmer och uppfattningar i nuet. Motiverande samtal skiljer sig 
från motiverande strategier då sådana metoder försöker påtvinga förändringar genom yttre 
medel, exempelvis straff eller social påtryckning. Motiverande samtal koncentrerar sig 
istället på de motiverande processerna som finns inom individen, som möjliggör 
förändring. Finns det inget intresse för förändring inneboende hos klienten, så kommer 
den inte heller ske. 
 
Tre olika nyckelkomponenter tas upp av Miller och Rollnick (2010) som andan i 
motiverande samtal och grundläggande arbetssätt. Dessa tre är samarbete, framkallande 
och autonomi. Samarbete innebär att samtalsledaren undviker auktoritär hållning och 
försöker istället att kommunicera en partnerliknande relation. Samtalsledaren skapar en 
atmosfär som främjar snarare än tvingar på förändring. Framkalla handlar om att locka 
fram den inre motivationen till förändring inom individen och väcka den. Stödja sig på 
klientens egna uppfattningar, värderingar och mål för att öka inre motivation till 
förändring. Autonomi handlar om att samtalsledaren bekräftar klientens kapacitet för och 
rätt till självbestämmande och underlättar val på välgrundad kunskap. Som tidigare antytts, 
när motiverande samtal görs på rätt sätt, så är det klienten snarare än samtalsledaren, som 
formulerar skälen för förändringen. 

5 Metod 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens metodkapitel, som utgörs av flera underrubriker 
som beskriver uppsatsens metod, vetenskapsteoretisk utgångspunkt, förförståelse, 
urvalsprocess, tillvägagångssätt, etiska övervägande, databearbetning samt presentation av 
respondenter. 

5.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ forskning menar Bryman (2018) utgör en forskningsstrategi där tonvikten läggs 
på ordens betydelse vid insamling och analys av empiri. Den kvalitativa metoden menar 
Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2018) studerar samhället och dess samhälleliga 
fenomen, individer och situationer för att kunna samla in empiriska data. Respondenterna 
blir vår källa till kunskap som ligger till grund för studiens empiri. Kvalitativ metod 
kommer således att stå som metodval för föreliggande uppsats eftersom den möjliggör 
förståelsen och hittar mönster och uppfattningar om deltagarnas verklighet. Vi vill att 
läsaren ska nå en ökad förståelse av långsiktigt arbete med våldsutsatta kvinnor och särskilt 
den samverkan som sker mellan kvinnojourer och andra aktörer samt vilka metoder och 
arbetssätt som används för att hjälpa våldsutsatta kvinnor på lång sikt. Därför kommer vi 
använda oss av kvalitativ metod i detta uppsatsarbete för att undersöka upplevelser från 
de individer som arbetar nära våldsutsatta kvinnor: personalen på kvinnojourer.  
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5.2 Hermeneutiskt synsätt  

Vår uppsats utgår från ett hermeneutiskt synsätt för att undersöka hur personalen på 
kvinnojourers upplever det långsiktiga arbetet med våldsutsatta kvinnor. Vi har också valt 
att undersöka den samverkan som sker mellan kvinnojourer och andra aktörer samt utifrån 
vilka metoder och arbetssätt arbetet sker. Vi kommer i uppsatsen utifrån empirin 
tillsammans med uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning tolka 
personalens upplevelser och beskrivningar kring samverkan, långsiktigt arbete samt 
metoder och arbetssätt med våldsutsatta kvinnor. Ett hermeneutiskt synsätt blir därför 
lämpligt och användbar eftersom hermeneutiken enligt Thurén (2007) betyder 
”tolkningslära”. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) avser det hermeneutiska perspektivet 
att tolka meningen. Tolkning handlar om att försöka förstå den andres kommunikation 
och även det underliggande i satsen, som syftar till att nå gemensam förståelse av meningen 
i texten. Denna uppnås enligt Holm Ingemann (2016) med hjälp av den hermeneutiska 
spiralen: där del och helhet blir till helhetsuppfattningar. Vår empiri utgör en helhet och 
genom att tolka en respondents svar i relation till alla respondenters svar, så blir den 
enskilde respondentens svar blir del och de andra respondenternas svar blir helhet. På så 
sätt kan vi jämföra olika delar med helheten för att se skillnader och likheter och skapa ny 
förståelse.  

5.3 Förförståelse 

En viktig aspekt i förhållande till den hermeneutiska ansatsen menar Sohlberg och 
Sohlberg (2013) är förförståelsen. Genom att uppsatsens syfte, frågeställningar och 
problemformulering grundar sig i val vi gjort utifrån tidigare kunskap om ämnet kan detta 
leda till att vår förförståelse präglar uppsatsarbetet och de val som gjorts. En student är 
aktiv i en ideell förening som jobbar mot ett samhälle fritt från våld och destruktiva 
maskulinitetsnormer och har därmed en viss insyn och kunskap kring mäns våld mot 
kvinnor. Den andre studenten baserar sin förförståelse på tidigare vetenskapliga studier på 
ämnet. Det är en svårighet menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att förhålla sig objektiv 
eller värdeneutral och för att inte själv bli en del av det studerade i uppsatsen, ska våra egna 
kunskaper och förförståelse inom området i största mån hållas på avstånd.  

5.4 Datainsamlingens metod  

För insamling av empirin har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
Bryman (2018) förklarar att en kvalitativ intervju syftar till att undersöka och identifiera 
bland annat företeelser, upplevelser, erfarenheter samt nya fenomen. Eftersom uppsatsens 
syfte är att undersöka upplevelser så ansåg vi att en semistrukturerad intervjuteknik stod 
som lämplig metod för att besvara uppsatsens syfte. Semistrukturerad intervju innebär en 
strukturerad lista - intervjuguide - över området som uppsatsen ska täcka. Vår intervjuguide 
utformades med ursprung i olika teman relevanta till uppsatsen syfte och frågeställningar. 
Teman som framkom var; bakgrund, samverkan/samarbete, långsiktigt arbete, 
arbetsmetod och målbild/målsättning. Intervjuguiden utformades huvudsakligen för att 
generera information om hur respondenterna, personalen på kvinnojourer, upplever och 
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tolkar skeenden och att intervjuguiden innehåller flexibilitet. Intervjufrågorna var av öppen 
karaktär, dels för att respondenterna fritt ska kunna utforma sina svar, dels för att inte 
hämma alternativa synsätt och idéer. Användningen av semistrukturerad intervjuteknik 
innebär enligt Bryman (2018) att frågornas ordning nödvändigtvis inte behöver ha samma 
följd under intervjun som de har i intervjuguiden, likaså kan frågor utanför intervjuguiden 
ställas, om de anknyter till respondenternas svar.  

5.5 Urvalsprocess 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har respondenter valts som är 
direkt relevanta för uppsatsen. Detta i enlighet med vad Bryman (2018) förklarar som ett 
målinriktat urval. Utifrån arbetets tidsram och de respondenter som tillfrågats och valts så 
har urvalsprocessen enligt Bryman (2018) verkat i enlighet med en så kallad rampopulation. 
De vill säga att de respondenter vi valt är utifrån den faktiska grupp som varit möjlig att 
tillfråga av de kvinnojourer som haft möjlighet att ta emot oss. Det ska påpekas att urvalet 
till viss del utgjorts av ett bekvämlighetsurval, då deltagarna i uppsatsen utgörs av de 
personer som var tillgängliga för oss. Bryman (2018) menar att ett bekvämlighetsurval 
bygger på metoden att forskaren väljer sina deltagare utifrån tillgänglighet. Det kan också 
förekomma restriktioner från organisationen när deltagaren ska väljas ut, där 
organisationen kräver att få välja respondent själv. Några sådana restriktioner fanns inte 
från kvinnojourerna utan de personer som var villiga att ställa upp och tillgängliga, valdes. 
Eftersom majoriteten av anställda på kvinnojourer är kvinnor så bestod deltagarna i 
uppsatsarbetet endast utav kvinnor. 

5.6 Tillvägagångssätt  

Inledningsvis kontaktade vi olika kvinnojourer i Södra Sverige genom e-post med en kort 
redogörelse av vårt arbete och en förfrågan om att få intervjua personal på respektive 
kvinnojour, häri bifogades också ett missivbrev (bilaga A). Vi valde även att efter några 
dagar ringa till kvinnojourer för att muntligt presentera vårt arbete och göra en förfrågan 
om att få intervjua personal på kvinnojourer. Detta tillvägagångssätt gav ett större gensvar. 
Av totalt 13 kontaktade kvinnojourer så bekräftades nio stycken intervjuer. Två av 
kvinnojourerna avslog deltagandet på grund av hög arbetsbelastning och de resterande två 
gav inget gensvar. Till 12 kvinnojourer skickades ett missivbrev ut via e-post (bilaga A). 
En av jourerna fick missivbrevet i pappersform innan intervjun påbörjades, detta för att vi 
missade att skicka ut ett missivbrev via e-post innan intervjun ägde rum.  
 
Det är viktigt menar Trost (2005) att miljön vid intervjutillfället är så ostörd som möjligt 
och att deltagaren innehar en känsla av trygghet, då detta kan vara avgörande för intervjuns 
genomförande. Samtliga intervjutillfällen valde vi därför att genomföra i deltagarnas egna 
lokaler, bortsett från två intervjutillfällen som hölls i ett studierum på ett bibliotek samt ett 
fik utvalt av deltagaren i dennes hemkommun. Anledningen till detta var för att besök i de 
egna lokalerna inte kunde tas emot. Samtliga intervjuer har varit i relativt ostörda miljöer. 
Vid en intervju hördes en lövblåsare i bakgrunden, dock inget som upplevdes 
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problematiskt under intervjun eller vid transkriberingen. Vid samtliga intervjutillfällen har 
deltagaren eller deltagarna fått en samtyckesblankett (bilaga C) där arbetet presenteras i 
enlighet med vetenskapsrådets fyra etiska principer, denna blankett godkännandes och 
skrevs under av både respondent och student. De etiska övervägandena presenteras under 
nästa rubrik. Inga respondenter har fått tillgång till intervjuguiden (bilaga B) innan påbörjad 
intervju. 
 
Varje intervjutillfälle inleddes med frågor angående respondenternas bakgrund. 
Ordningsföljden på frågorna varierades mellan intervjuerna, likaså har följdfrågor ställts 
utifrån respondenternas svar och dessa skiljer sig aningen mellan intervjuerna för att 
försöka få en djupare uppfattning, detta i enlighet med Brymans (2018) semistrukturerad 
intervjuteknik. Varje intervjutillfälle avslutades med att fråga respondenterna om de hade 
något ytterligare att tillägga. Samtliga intervjuade har godkänt inspelning digitalt i enlighet 
med Bryman (2018) och Vetenskapsrådets (2017) anvisning om intervjuteknik.  
 
På grund av krångel vid inspelning digitalt av en intervju och att inga minnesanteckningar 
fördes vid intervjutillfället, valde vi att utesluta denna intervju helt. Ett intervjutillfälle hölls 
med två respondenter samtidigt. Sammanlagt ligger åtta intervjuer med nio olika 
respondenter till grund för resultatdelen, där intervjumaterialet för uppsatsen är på 7 h och 
15 minuter. Intervjuerna tog mellan 42 minuter och 81 minuter. 

5.7 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen av de inspelade intervjuerna skedde successivt allteftersom intervjuerna 
genomfördes. När transkriberingarna utfördes så spelades det insamlade materialet upp 
och sedan skrevs intervjun ner i helhet i ett textdokument på datorn. Genom att markera 
det respondenten säger med ett talstreck har vi urskilt intervjuarens yttranden från 
respondenternas.  Bryman (2018) menar att transkribering är en tidsödande process vilket 
resulterar i stora mängder utskrifter som ska analyseras. Mellan varje transkribering förde 
vi dialog kring innehållet i materialet och när alla transkriberingar var klara läste vi igenom 
materialet individuellt. Utifrån dessa genomläsningar kodade vi efter specifika teman som 
sedan tillämpas på data och identifierar huvudteman, som sedan delas upp i olika kategorier 
som vi använde oss av. Detta i enlighet med Brymans (2018) tematisk analys där teman 
och subteman uppträder efter flera noggranna genomläsningar. Enligt Jönsson (2010) är 
kodning en viktig del av analysmetoden och där använde vi oss av överstrykning av olika 
färger. Slutligen framträdde fyra teman som kommer användas i resultatdelen: Kvinnojourers 
samverkan med organisationer och myndigheter, Kvinnojourers syn på och definition av långsiktighet, 
Kvinnojourers framtida mål och ambition och Kvinnojourers kunskaper och verktyg i arbetet med den 
våldsutsatta kvinnan.  

5.8 Etiska överväganden  

Den första kontakten med kvinnojourer genomfördes via e-post varpå ett missivbrev 
också bifogades (bilaga A) där respektive kvinnojour och respondent gavs en kort 
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genomgång av uppsatsarbetets syfte, frågeställningar samt hur vi förhåller oss till de 
forskningsetiska principerna. Med utskick av missivbrevet uppfylldes principen om 
informationskravet. Principerna för samtyckeskravet fullgjordes genom att respondenterna gett 
sitt godkännande att använda deras svar anonymt i uppsatsen utifrån bifogad 
samtyckesblankett (bilaga C). Principerna för konfidentialitetskravet uppfylls både genom 
missivbrev (bilaga A), samtyckesblankett (bilaga C) och muntligt avtal gällande deltagarnas 
anonymitet och att i uppsatsens text kommer varken information om respondenterna eller 
kvinnojourerna namnges. I vilken kommun intervjuerna genomfördes kommer inte heller 
namnges. Principen om nyttjandekravet fullgjordes genom skriftlig och muntlig information 
att uppsatsen kommer opponeras på inför andra studenter som går samma program samt 
examinator och efter godkänt resultat kommer uppsatsen läggas upp på DiVA-portalen, 
allt i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). 

5.8.1 Presentation av respondenterna 

Nedan ges en kort presentation av respondenterna, vidare representeras respektive 
respondent presenteras med en siffa i resultatdelen. 
 
Respondent 1 är grundskollärare i botten och har läst en vidareutbildning i 
specialpedagogik samt gått vidareutbildning i barnsamtal under dennes verksamma tid på 
jouren. Respondent 1 har arbetat på jouren sen fem år tillbaka. 
 
Respondent 2 har arbetat inom jouren sen lite mer än ett år tillbaka som verksamhetschef. 
Respondent 2 har gått en högskoleutbildning inom sociologi och socialt utvecklingsarbete 
med en inriktning på socialrätt och pedagogik.   
 
Respondent 3 har en socionomutbildning och har jobbat på jouren sen ett år tillbaka. 
Respondent 3 har tidigare jobbat på socialtjänsten. 
 
Respondent 4 har arbetar på jouren sedan 2003, det vill säga i 15 år. Respondent 4 har 
erfarenhet inom vården sedan tidigare och är utbildad undersköterska. 
 
Respondent 5 är utbildad inom sjukvården och har gått diverse chefsutbildningar på 
högskolenivå. Respondent 5 har arbetat inom jouren i 18 år och är idag verksamhetschef. 
 
Respondent 6 har arbetet på kvinnojouren i 10 år. Innan dess hann respondent 6 jobba ett 
år ideellt på jouren. Respondent 6 har en examen i kulturgeografi. 
 
Respondent 7 har en statsvetenskaplig utbildning med inriktning på psykologi, har även 
gått kurser inom kriminologi och sexologi. Sen 2012 har respondent 7 arbetet med kvinnor 
som lever i prostitution. På jouren har respondent 7 arbetet i ett och halvt år. 
 
Respondent 8 har en utbildning som behandlingspedagog och har arbetar på jouren i lite 
mer än ett år. Respondent 8 har tidigare arbetat med kvinnor med olika 
problematikområden. 
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Respondent 9 har arbetat på jouren i sex månader och är utbildad socialpedagog.  
 
De deltagande kvinnojourerna är olika stora, men samtliga jourer erbjuder skyddat boende 
i kommunen och en kvinnojour erbjuder även skyddat boende utomlands. Kvinnojourers 
samtalsmottagningar ser olika ut i och med skillnaden i antal anställda. Det skiljer sig också 
i antalet ideella kvinnor för respektive kvinnojour. 

6 Resultat  
I det här kapitlet presenteras uppsatsens resultat med följande teman: Kvinnojourers 
samverkan med organisationer och myndigheter, Kvinnojourers syn på och definition av långsiktighet, 
Kvinnojourers framtida mål och ambition och Kvinnojourers kunskaper och verktyg i arbetet med den 
våldsutsatta kvinnan. För att skapa ett mer levande innehåll har vi valt att använda citat från 
respondenterna som rubrik på varje kategori under temat.  

6.1 Kvinnojourers samverkan med organisationer och myndigheter 

Nedan presenteras de viktigaste samverkans- och samarbetsaktörerna för kvinnojourer 
utifrån vår studie, både kort- och långsiktiga samt hur samverkan upplevs och ser ut. Vi 
anser att det är viktigt att belysa eftersom den våldsutsatta kvinnan kommer i kontakt och 
är beroende av flera aktörer för att kunna hantera sin livssituation och det viktigt att 
samverkan mellan dessa aktörer är väl fungerande.  

6.1.1 Viktiga samverkans- och samarbetsaktörer  

Respondenterna berättar att de organisationer och myndigheter som de främst samverkar 
med är socialtjänst och andra kommunala verksamheter. ”Vi samverkar med alla de kommuner 
som väljer att placera den våldsutsatta kvinnan här…” (respondent 3). Det finns även samverkan 
med Polismyndigheten, Brottsofferjourer, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet. 
Respondenterna nämner också några olika samarbetsaktörer, såsom Migrationsverket, 
Skatteverket, ideella föreningar samt hyresvärdar. Tre respondenters väljer även och belysa 
arbetsförmedlingen, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV), Mikamottagningen 
samt Kronofogdemyndigheten som viktiga samarbetsaktörer.  
 
Vid samverkan på längre sikt berättar fem respondenter att socialtjänsten är den viktigaste 
aktören, eftersom de är med hela vägen och stöttar våldsutsatta kvinnor. Fyra andra 
respondenter tycker däremot att stat, länsstyrelse och socialnämnd är de viktigaste 
samverkansaktörer på längre sikt. Här ses det mer som en politisk fråga där respondenterna 
upplever att de som enskilda kvinnojourer inte kan påverka politiska beslutsfattare och där 
träder deras riksorganisationer in som företrädare för kvinnojourerna: “...därför är vi med i 
en större organisation som heter Unizon, som är vår röst mot socialdepartementet och så vidare” 
(respondent 5). 



 

 19 

6.1.2 Möjligheter och hinder kring samverkan mellan kvinnojourer och andra 
aktörer  

Flera av respondenterna tar upp att de upplever samverkan fungerar bra mellan jouren och 
andra aktörer. Det påpekas dock att samverkan kan bli bättre och att det helt beror på 
vilken aktör man samverkar med eller hur pass insatt personen är i problematiken. Två 
respondenter menar att det kan se väldigt olika ut beroende på situationen och ibland kan 
samverkan inte fortskrida. En respondent berättar om samverkan med skolorna där 
kontakten är jättebra. Däremot upplevs samverkan med gymnasieskolorna inte nå upp till 
önskad kvalité: “Där upplever jag tyvärr ibland att det är lite mer hinder än möjligheter… tycker man 
borde göra det lilla extra” (respondent 3). 
 
Även om många är positiva till samverkan med socialtjänsten så är det också kritiska 
kommentarer från olika respondenter. Det påpekas av respondenterna att deras 
kvinnojourer och socialtjänsten inte har något gemensamt, förutom den våldsutsatta 
kvinnan och det är enbart genom henne som en samverkan sker: “Man samverkar ju utifrån 
kvinnan och vi kan inte ha en samverkan med socialtjänsten utan att hon är med” (respondent 5). 
När socialtjänsten placerar en kvinna uppstår ett fysiskt avtal med jouren och en samverkan 
har inletts. Resultatet av detta blir en väldigt strikt och fyrkantig samverkan. 
 
Majoriteten av respondenterna menar att myndigheter har bristande kunskaper om våldets 
mekanismer samt vilket våld som krävs för att komma till ett skyddat boende: “När det 
kommer till bedömning ifall man ska få bo här, är det antal blåmärken som räknas” (respondent 8). 
Många kvinnor som söker hjälp får ingen sådan för de har inte uttryckt tillräckligt specifikt 
att de är rädda. Det finns mycket skam och skuld hos kvinnorna som gör att hon 
förminskar och mörkar ner sin situation inför socialsekreteraren och skyddat boende blir 
därför ingen aktuell insats. 
 
En annan problematik som visat sig i intervjuerna är att kvinnorna blir lämnade på skyddat 
boende och sen händer ingenting. Ansvaret ligger således hos kvinnan, men är hon 
traumatiserad kan det vara svårt att göra något åt situationen. Samtliga respondenter är 
överens om att socialtjänsten träffar kvinnorna alldeles för sällan och respondent 5 menar 
att: “...då vill vi att de ska komma med jämna mellanrum och där kan vi se att socialtjänsten brister. 
Sen finns det en del som glimtar igenom, där vi hela tiden har kontakt vilket är otroligt viktigt”. En 
annan respondent bekräftar samma sak men menar samtidigt att socialtjänsten blivit 
mycket bättre jämfört med förr.   
 
Flera respondenter menar att kvinnorna kan ha flera olika handläggare och det är inte helt 
ovanligt att kvinnorna faller mellan stolarna. En respondent upplever att 
myndighetsutövare jobbar mycket med dokumentation och statistik för att få fram fina 
resultat. Socialtjänsten vill heller inte göra dyra placeringar när det rör ett ärende om 
människohandel och kvinna inte är EU-medborgare, då handlar det mycket om vem som 
ska stå för kostnaden för kvinnan: “Samverkan fungerar inte när det är pengastyrt” (respondent 
7). Majoriteten av respondenterna menar dock att samverkan fungerar väl när 
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kvinnojouren och aktörerna ser helheten tillsammans, att båda får en bättre inblick i hur 
arbetet bedrivs på olika fronter och på så sätt lättare kan mötas. 
 
Upplevelsen kring om kvinnan får tillräckligt med stöd från andra aktörerna är tudelad. 
Vissa aktörer såsom polis, skola och hälso- och sjukvård redogör ett flertal respondenter 
om ett gott bemötande och stöd. Den ekonomiska frågan tas också upp och där upplever 
man att kvinnan inte får tillräckligt med stöd. Socialtjänsten tas upp som en aktör vars stöd 
inte ges till kvinnan och här finns det ett ökat misstroende bland kvinnorna på skyddat 
boende, förklarar respondent 5: “...kvinnan vet inte om de tror på henne, det känns som de tror på 
mannen och inte kvinnan”. En annan respondent nämner att kvinnojouren och socialtjänsten 
kan skilja sig åt i åsikterna huruvida vilket stöd kvinnan behöver och det är svårt att komma 
överens. 
 
Respondenterna upplever även en låg kunskapsnivå och erfarenhet hos myndigheters 
arbete med våldsutsatta kvinnor som lever i prostitution. Målgruppen är inte själva 
hjälpsökande, har ingen framtidstro och kvinnorna upplever att det inte finns någon som 
vill hjälpa dem att lämna våldet och prostitutionen. En respondent påpekar att 
socialtjänsten påvisar en ytterst liten vilja kring att hjälpa den våldsutsatta kvinnan som 
lever i prostitution och här upplevs samverkan vara mycket bristfällig: “Det finns en liten 
förståelse om vad kvinnan har gått igenom och vad hon har blivit utsatt för, alla myndigheter skulle behöva 
mer kunskap kring det här ämnet. ” (respondent 7). 

6.2 Kvinnojourers syn på och definition av långsiktighet 

Vi kommer nedan att presentera våra intervjuade kvinnojoursanställdas syn på och 
definitioner av långsiktighet för att åskådliggöra de problem och möjligheter som 
kvinnojourers verksamhet står inför för att kunna hjälpa och stödja den våldsutsatta 
kvinnan på lång sikt.  

6.2.1 Kvinnojoursanställdas definition av långsiktighet  

När frågan om långsiktighet kommer på tal så har respondenterna en rad olika definitioner 
om vad detta innebär för dem och deras kvinnojourer i helhet. Många tar upp den 
ekonomiska aspekten och menar att bidragen som de ansöker om årligen hade kunnat 
sträcka sig längre än ett år: “Vi söker bidrag från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen och många av de 
här bidragen ges med ett år i taget. Det hade varit jättebra om de gavs för några flera år” (respondent 
3). I det stora hela upplever många av respondenterna ändå att deras kvinnojourer är såpass 
etablerade och har anpassat sig till situationen. 
 
Att se kvinnan hela vägen och inte släppa taget om henne förrän hon vill det är också en 
definition av långsiktighet, där respondent 7 hela tiden har en tanke om framtiden. 
Långsiktighet handlar om att kvinnan ska klara sig drägligt, med eget boende och där de 
flesta bitarna som skola och jobb har löst sig. Där kvinnojourer inte enbart ska ses som ett 
kortsiktigt skydd. Respondent 1 påpekar att: “...även socialtjänsten, liksom kvinnojouren, arbetar 
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långsiktigt utifrån kvinnans behov och önskemål. Men såklart kan inte allas behov alltid bli bemötta, 
men det viktiga är att åtminstone försöka och att det är på kvinnans villkor”. 
 
Långsiktighet kan också handla om det akuta skedet, att kvinnan blir bemött på rätt sätt 
och få fram vad det är för hjälp hon behöver och eventuell sekretess. Framtiden är såklart 
att komma ut i eget boende. Att hjälpa till med jobbsökande eller hjälpa kvinnan söka en 
utbildning definierar respondent 4 som långsiktighet. Respondent 8 uttrycker att: “...det 
första steget, som handlar om att hjälpa till med frågor rörande skilsmässa, vårdnad, umgänge, bostad eller 
studier”. Detta kombineras då med kontakt med psykolog, bygga relationer och få läka 
själva. 

6.2.2 Långsiktiga arbetssätt för att stödja våldsutsatta kvinnor  

Kvinnorna kan bo kvar på ett skyddat boende under en väldigt varierande tid. Det händer 
att kvinnan bor där över ett år eller bara under en vecka. En gemensam nämnare bland 
samtliga respondenter är att stöd efter utflytt erbjuds så länge kvinnan vill: “Det är viktigt 
att kvinnan håller kvar vid sin förändring och inte återgår till sitt tidigare våldsutsatta liv” (respondent 
3). Motiverande samtal eller stödsamtal ses som ett långsiktigt arbetssätt med kvinnan för 
att hon ska förstå vad hon levt i och att hon inte ska behöva fortsätta leva så. 
Empowerment tas även upp här som ett långsiktigt arbetssätt och en respondent nämner 
självhjälpsprincipen som ett långsiktigt komplement. 
 
Att lägga upp en individuell plan för varje kvinna är ett långsiktigt tänk som både innefattar 
arbetet med någon under en väldigt kort tid och med någon annan en väldigt lång tid. Ett 
långsiktigt arbetssätt behöver inte nödvändigtvis pågå under en längre period menar 
respondent 5. 
 
Uppbrottsprocessen nämns av respondent 2 som: “att hon inser vad hon har varit med om och 
hittar sin inre styrka”. Respondent 2 menar att hjälpa kvinnorna att hjälpa sig själva är det 
bästa för långsiktigheten, att kvinnan inte hamnar i liknande situationer och får en 
beroendeställning till någon annan. Att hela tiden jobba aktivt med att kvinnan ska bli 
självständig och dagen då kvinnan lämnar det skyddande boendet så finns stödet 
fortfarande kvar. Det viktigaste är såklart att våldet upphör totalt. 
 
Tre respondenter berättar om deras boendesamordnare, som arbetar med att hälsa på 
kvinnorna en tid efter utflytt, dock enbart om kvinnan vill detta själv. Respondent 4 
nämner att på sätt så känner inte kvinnorna att de får en massa stöd och plötsligt en dag 
så tar det slut. Det blir också en (förhoppningsvis) positiv uppföljning för jourerna som 
har boendesamordnare. Respondent 3 upplever också detta som ett bra långsiktigt 
arbetssätt, vilket numera är en permanent verksamhet inom jouren: “...oavsett vart du flyttar 
i Sverige så tar inte vårt stöd till den personen slut” (respondent 3). 
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6.3 Kvinnojourers framtida mål och ambition  

Vi kommer nedan presentera våra intervjuade kvinnojoursanställdas framtida mål och 
ambition i arbetet med våldsutsatta kvinnor då det finns en rad olika infallsvinklar 
angående hur de intervjuade kvinnojoursanställda vill åstadkomma ett framtida samhälle 
fritt från våld.  

6.3.1 Förändringsarbete mot ett jämställt samhälle  

Alla respondenter förutom en tillhör två riksorganisationer, Unizon och Roks, som arbetar 
för ett jämställt samhälle fritt från våld och har visionen tillsammans i systerskap för en 
värld fri från mäns våld och förtryck. Respondenterna har dock olika synsätt kring deras 
mål och ambitionen att ta sig dit. Två respondenter uttrycker: “Att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra, att vi ska bli arbetslösa” (respondent 1 och respondent 9). Två andra respondenter 
påpekar att målet är att ge skydd till de som behöver skydd. Kvinnor, barn och tjejer menar 
den ena respondenten ska få skydd medan den andra respondenter tycker att alla, både 
män och kvinnor, ska få de skydd som de behöver. En respondent tillhör ingen 
riksorganisation och arbetar utifrån målet att kvinnor ska kunna lämna och leva ett nytt liv 
utan prostitution. 
 
Ge mer information till organisationer, bredda kunskapen, föreläsa på skolor, motiverande 
samtal, samhällsutvecklingen, fler lägenheter och boenden, hjälp till självhjälp, jobba med 
våldsutövaren och förändra attityder är exempel på insatser från respondenterna i 
ambitionen om att nå sina mål med verksamheten. Två respondenter lyfter innebörden av 
jämställdhetsfrågan, att vissa individer fortfarande tar sig friheter gentemot andra: “Vad 
har vi för människosyn? Är alla lika värde? Det handlar om hur vi ska behandla varandra och det måste 
på nått sätt genomsyra oss” (respondent 1). Mäns våld mot kvinnor är ett stort globalt problem 
på alla sätt och vis och så länge våldet finns kvar så är det kvinnor som är i underläge menar 
respondent 1. 
 
Många av respondenterna menar att bostadspolitiken hindrar målet och ambitionen kring 
att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld: “...allra största problemet, som överskuggar 
allt, det är kvinnans möjlighet att få en egen bostad” (respondent 1). Det är en svår tid för många 
som letar bostad i ett land som har bostadsbrist och som brottsoffer ska samhället fånga 
upp och hjälpa en, men i bästa fall fås en lista av socialtjänsten på hyresvärdar. 
Respondenterna upplever att allt annat i stort sett skulle lösa sig om kvinnan bara fick en 
bostad. Vidare upplever en respondent det som skrämmande när kommunen sätter 
kvinnan på ett vandrarhem i väntan på en lägenhet, då de bedömer att det inte finns något 
skyddsbehov längre.   

6.4 Kvinnojourers kunskaper och verktyg i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor 

Vi kommer nedan presentera viktiga kunskaper för att förstå mäns våld mot kvinnor och 
de verktyg som används hos våra intervjuade kvinnojoursanställda i arbetet med 
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våldsutsatta kvinnor. Detta för att resultatet påvisar att generell kunskap kring området ger 
en större förståelse för de våldsutsatta kvinnornas problematik och de metoder och 
arbetssätt som kvinnojourer nyttjar är olika verktyg för att bistå den våldsutsatta kvinnan 
med rätt stöd och hjälp.  

6.4.1 Kunskaper om våldet 

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och processen där kvinnan normaliserar våldet är två 
viktiga grundstenar inom jouren i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Andra viktiga delar 
som också tas upp är kunskap kring socialtjänstlagen och annan nödvändig juridik, 
kunskap kring ett bra bemötande och att inte döma ut någon, vara väl betrodd med 
samhället, uppbrottsprocessen och en förståelse i hur utbrett våldet faktiskt är. Fyra 
respondenter tar upp varför kunskap om normaliseringsprocessen är så oerhört viktigt, 
varför kvinnan stannar i våldet och våldets mekanismer: “...man behöver veta att det finns olika 
orsaker, visst våld är situationsbetingat och annat våld är kontrollerande, beroende på våldsutövarens 
personlighet” (respondent 1). Det är väldigt beroende på mannens personlighetsdrag, varför 
han brukar våld, som avgör hur det påverkar kvinnan och hur arbetet ska ske med den 
våldsutsatta och förövaren. 

6.4.2 Verktyg för att stärka våldsutsatta kvinnor  

Det finns en mängd olika metoder och arbetssätt som de olika respondenterna lyfter fram. 
Motiverande samtal (MI) används som en metod hos de flesta respondenter. Detta sker på 
samtalsmottagningen som de olika kvinnojourerna erbjuder. Samtalen handlar om att 
kvinnan ska känna av vad som är bäst och hitta en väg till förändring som hon tror på: 
“...att man stöttar henne och inte leder eller styr” (respondent 2). En respondent ser inte 
motiverande samtal som en metod utan ett verktyg i arbetet med kvinnorna. 
 
Hjälp till självhjälp tas upp av två respondenter som en metod där kvinnornas 
självständighet bibehålls och låter henne ta eget ansvar. Empowerment upplevs också som 
en metod av två andra respondenter. Att försöka se till att kvinnan återfår kontrollen över 
sitt liv och att hon får makten att bestämma. Självbestämmande är viktigt del i 
empowerment, utifrån vad kvinnan tror är bäst för hennes situation så bestämmer hon vad 
som ska ske och inte jouren. 
 
Respondent 1 och respondent 2 har ingen uttalad metod som de utgår ifrån i deras arbete, 
då en metod inte funkar på alla: “...eftersom varje kvinnas situation är unik så finns det ingen generell 
metod” (respondent 1). En annan respondent upplever att metoder är någon hon tar till när 
hon har kört fast, något som ges när hon gått i fällor. 
 
Termen systerskap används inte i sig, men det är ett arbetssätt som respondenternas 
kvinnojourer bygger på och erbjuder kvinnorna. I skyddat boende kan många 
respondenter se att kvinnorna integrerar med varandra, bygger relationer och delar 
varandras historier och erfarenheter: “Alla har våldet gemensamt och en del har ännu mer 
gemensamt visar det sig när de börjar prata med varandra” (respondent 8). En respondent lyfter 
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att systerskap kan ses på gott och på ont. Bara för att kvinnorna på skyddat boende har 
varit utsatta för samma sak så är det inte säkert att de älskar varandra, alla är olika och det 
kan absolut uppstå konflikter menar respondent 5: “Men genom att anordna tematräffar om till 
exempel normaliseringsprocessen, så kan vi se att även kvinnor det är lite gnissel emellan, kan mötas runt 
den här frågan”. 

6.5 Sammanfattning resultat 

Respondenterna i denna uppsats anser att de viktigaste samverkansaktörerna är socialtjänst 
och andra kommunala verksamheter. Organisationer och myndigheter upplevs ha 
bristande kunskaper om våldets mekanismer och vilket våld som krävs för att få insatsen 
skyddat boende. Definition av långsiktighet tar respondenterna upp den ekonomiska 
aspekten och menar att bidragen som de ansöker om årligen hade kunnat sträcka sig en 
längre tid än ett år.  Att se kvinnan hela vägen och inte släppa taget om henne förrän hon 
själv vill det är också en definition av långsiktighet. Kunskap kring mäns våld mot kvinnor 
och processen där kvinnan normaliserar våldet är två viktiga grundstenar inom 
kvinnojourer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det finns flera olika metoder och 
arbetssätt som de olika respondenterna lyfter fram, exempelvis empowerment, hjälp till 
självhjälp och motiverande samtal (MI). 

7 Analys 
Vi kommer att analysera vårt resultat utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare 
forskning. Vi redogör för vår analys under tre olika teman: Samverkan mellan kvinnojourer, 
organisationer och myndigheter angående våldsutsatta kvinnor, Långsiktiga framtidsutsikter, mål och 
ambitioner kring arbetet med våldsutsatta kvinnor och Kunskaper, metoder och arbetssätt i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor.   

7.1 Samverkan mellan kvinnojourer, organisationer och myndigheter 
angående våldsutsatta kvinnor 

7.1.1 Vilka organisationer och myndigheter samverkan och samarbete sker med 

I resultatet framkommer att de organisationer och myndigheter som kvinnojourer 
samverkar med är socialtjänst, Polismyndighet, Brottsofferjourer, hälso- och sjukvård, 
rättsväsendet samt andra kommunala verksamheter. De har även, i olika omfattning, 
samarbete med Migrationsverket, Skatteverket, ideella föreningar samt hyresvärdar. 
Resultatet visar också att de organisationer och myndigheter som kvinnojourer upplever 
har betydelse för den långsiktiga samverkan är kommun, länsstyrelse och socialnämnd. Det 
finns stora likheter mellan resultatets nämnda samverkansaktörer och de aktörer som 
Thörn, Andersson, Envall och Jansson (2009), Antiila et al. (2006), Norén och Printz 
(2016) och Elman (2001) tar upp i sina rapporter och artikel. Däremot tolkar vi det som 
att kvinnojourers viktigaste samverkansaktörer för det långsiktiga arbetet inte vidare nämns 
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i den forskning som vi har valt att belysa. Thörn, Andersson, Envall och Jansson (2009) 
skriver i sin rapport att en strukturerad samverkan är viktig för att uppnå långsiktighet i 
arbetet. Men vilka aktörer som berörs nämns inte.  

7.1.2 När samverkan upplevs fungera och inte fungera  

Ett mönster som framträder i resultatet är att den upplevda samverkan fungerar bra när 
det finns en helhetssyn och inblick i hur arbetet för våldsutsatta kvinnor bedrivs av 
kvinnojourer och andra aktörer på olika fronter. Det framkommer också från resultatet att 
det inte är ovanligt att kvinnorna har flera olika handläggare och på så sätt faller mellan 
stolarna och här upplevs samverkan vara till det sämre. I samverkansteorin tar Grape 
(2015) upp att organisationer och myndigheter samverkar för att uppnå flexibilitet och en 
helhetsbild för att kunna hjälpa utsatta grupper som annars faller mellan stolarna. När 
kvinnorna då istället hamnar mellan stolarna så har samverkan mellan berörda parter 
fallerat, vilket styrks av ovanstående resultat då samverkan upplevs vara till det sämre. 
 
Resultatet visar att respondenterna upplever att det beror helt och hållet på vilken 
organisation eller myndighet de samverkar med samt hur insatt personen är i 
problematiken huruvida samverkan kommer att fungera bra eller ej. Detta har vi tolkat 
som att de organisationer och yrkesgrupper kvinnojourer samverkar med innehar olika 
utbildningar eller profession vilket indirekt genererar olika maktaspekter. Utifrån 
Danermarks (2000) beskrivning av maktperspektivet i samverkan så finns det vissa 
yrkesgrupper som genererar olika typer av makt och prestige och detta är beroende på 
vilken organisation, myndighet, yrkesgrupp eller profession man samverkar med. En högre 
utbildning eller viss profession genererar högre status och en tydligare ansvarsroll. Det är 
därför oerhört viktigt när kvinnojourer samverkar med andra aktörer att i tidigt skede 
fördela och tydliggöra roller och ansvar, för att samverkan ska bli så optimal som möjligt.  
 
Resultatet visar vidare att samverkan mellan kvinnojourer och socialtjänst upplevs uppstå 
när parterna tecknat ett avtal. När ett avtal sluts så finns det oftast en tydlighet kring de 
lagar och regelverk som berörs, vilket Danermark (2000) menar underlättar samförstånd 
mellan samverkansaktörerna i hur man ser på klienten och det arbete som sker runt 
omkring denne.  
 
Ett mönster som framträder från resultatet är att samverkan upplevs fungera mindre bra 
mellan kvinnojourer och myndigheter när det finns bristande förståelse om varandras 
kunskap och resurser. Detta har vi tolkat utifrån Danermark och Kullenberg (1999), som 
att det saknas en samverkansprocess, där nyckelfaktorerna för att uppnå en bra samverkan 
såsom gemensamma utgångspunkter, mål och metoder inte existerar vilket bidrar till att 
samverkan inte längre har en tydlig struktur och brister i många avseenden. Resultatet 
visade även att de intervjuade kvinnojoursanställda upplever att socialtjänsten har bristande 
kunskaper om våldets mekanismer, vilket påverkar vilka kvinnor som får skydd och att 
socialtjänsten träffade de våldsutsatta kvinnorna alldeles för sällan. Detta går i linje med 
vad Jakobsson et al. (2012) och Norén och Printz (2016) skriver att brist engagemang och 
kunskap, bland yrkesverksamma och beslutsfattande avseende partnerrelaterat våld, är 
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vanligt förekommande. Det behövs en kunskapsspridning hos chefer, politiker och 
tjänstemän. Det är även viktigt att de blivande yrkesgrupper som möter och ger stöd till 
andra människor, såsom socionomer, jurister, sjuksköterskor, psykologer grund- och 
gymnasielärare, tandläkare etc. fyller sin kunskapslucka angående området mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. En ändring i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 
som trädde i kraft 2018, införde att det numera är obligatoriskt att studenter inom ovan 
nämnda yrkesgrupper visar på kunskaper inom mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Detta skapar bättre förutsättningar för en fungerande och välmående 
samverkan.   
 
Ovanstående resultat kan även tolkas utifrån Kunossons (2014) beskrivning att i ideella 
kvinnojourer finns en gedigen erfarenhet inom området som den offentliga verksamheten 
kan sakna. Samverkan skulle kunna bli bättre för alla inblandade parter om den våldsutsatta 
kvinnan fick ett gott och kompetent bemötande. Enligt Helmersson (2017) inbegriper ett 
gott bemötande att tro och lyssna på kvinnors livsberättelser samt att avlasta dem från 
skuld och stärka kvinnors inre förmågor.  
 
I resultatet framkommer det att en respondent upplever att samverkan inte fungerar med 
socialtjänsten när kommer till vem som ska ta kostnaden för placering av kvinnor som 
exempelvis inte är EU-medborgare och lever i prostitution. Här innefattas inte bara en 
samverkan mellan kvinnojour och socialtjänst, utan även Migrationsverket blir en 
involverade samarbetsaktör. Detta går i linje med samverkansteorin, som har som främsta 
avsikt att lösa problem, men som ovan sagts så genererar samverkan också nya 
infallsvinklar, vilket kan bidra till uppkomsten av problem som inte tidigare varit synliga. 
Detta försvårar samverkan och därför kan samverkan upplevas som trögt och icke 
fungerande, menar Danermark och Kullberg (1999).  
 
I resultatet framkommer det att respondenterna upplever att deras kvinnojourer och 
socialtjänsten skiljer sig åt i åsikterna angående vilket stöd en kvinna behöver och det kan 
vara svårt att komma överens. Socialtjänsten är en politiskt styrd organisation som är 
bunden till lagar och ramverk som socialsekreteraren måste förhålla sig till, vilket också 
innebär en del begränsningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor.  Kvinnojourer är däremot 
opolitiska bundna och har en större flexibilitet och frihet i sitt arbete med våldsutsatta. 
Detta går i linje med Danermarks (2000) beskrivning att organisationer är olika politiskt 
styrda, vilket påverkar möjligheten till samverkan. Organisationer och verksamheter med 
olika frihetsgrader som samverkar stöter oftare på samverkansproblem, vilket kan förklaras 
varför kvinnojourerna upplever större problematik i sin samverkan med socialtjänsten. Vi 
tolkar också ovanstående som att socialtjänsten och kvinnojourer har olika synsätt, vilket 
också gör det svårt att samverka. Detta kan liknas med samverkansteorin där Danermark 
(2000) menar att det är viktigt med en öppen kommunikation där olika synsätt klargörs 
och diskuteras för att uppnå en god samverkan. 
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7.2 Långsiktiga framtidsutsikter, mål och ambitioner kring arbetet 
med våldsutsatta kvinnor   

7.2.1 Vägen till långsiktig förändring  

Resultatet visar att de verksamhetsbidrag som kvinnojourer ansöker om varje år upplevdes 
motverka det långsiktiga arbetet inom jourerna. I Länsstyrelsens rapport (2004) framkom 
det att många kvinnojourer har osäkra ekonomiska förutsättningar och lyfter behovet av 
en mer långsiktig finansiering. Det kan konstateras att den stora problematiken för 
jourerna är just att de måste ansöka om verksamhetsbidrag varje år, vilket Helmersson 
(2017) menar försvårar den långsiktiga planeringen. De ekonomiska förutsättningarna 
framkommer även i Tengström, Scheffer Lindgren, Hermansson, Dahlberg och Johansson 
(2011) rapport som en påverkan av det långsiktiga arbetet.   
 
I resultatet framkommer det att långsiktighet upplevs vara att kvinnan ska kunna stå på 
sina egna ben, med eget boende och att kvinnojourer inte enbart ska ses som en kortsiktigt 
skydd. Många våldsutsatta kvinnor saknar arbete eller kapital, och den rådande 
bostadsbristen upplevdes vara ett oerhört stort problem som försvårar det långsiktiga 
arbetet att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld. Vi tolkar detta som att 
bostadsbristen är en bidragande orsak till att kvinnor stannar längre på jourerna samt att 
kvinnor har små möjligheter etablera sig på bostadsmarknaden vilket konstateras av 
Länsstyrelsen (2004) rapport. Bostadsbristen medför även brist till utslussningsbostäder 
eller övergångsboenden påvisar Lindholm och Lindberg (2016) i sin rapport, vilket medför 
att många våldsutsatta kvinnor ”tvingas” bo kvar längre än nödvändigt på de skyddade 
boendena eller hamnar på vandrarhem.  
 
Resultatet visar att upplevelsen kring förändringen av attityder kan hjälpa kvinnojourer att 
nå ett samhälle fritt från våld. Att jobba med våldsutövaren framkommer i resultatet när 
kvinnojourer pratar om ambitionen att nå sina mål med verksamheten. I resultatet 
benämns också samhällsutvecklingen och att kvinnojourer som enskilda aktörer inte kan 
förändra ett helt samhälle i sig. Vi tolkar dessa förändringar av attityder och påverkan av 
de strukturer som ligger bakom våldet som olika sätt att motverka mäns våld mot kvinnor, 
vilket också går i enlighet med vad Thörn, Andersson, Envall och Jansson (2009) rapport 
säger. Att förändra attityder bygger också på empowerment teorin där Calves (2009) menar 
att individer och grupper blir politiska subjekt som har en valmöjlighet att åstadkomma 
attityd- och samhällsförändringar. Norén och Eriksson (2017) och Jakobsson et al. (2012) 
skriver att förändringsarbete som riktar sig till den våldsutövande mannen måste få ett ökat 
fokus. Det är även ett viktigt komplement som måste implementeras i samhället, för att 
det våldsförebyggande arbetet ska fortgå, vilket går i linje med respondenternas 
upplevelser. Vidare skriver Boëthius (2015) i sin avhandling att orsakerna till våldet 
återfinns i samhällsstrukturen och inte hos individen, att man ska se till samhällets 
utformning och maktordning för att få bukt med våldsproblematiken.  



 

 28 

7.3 Kunskaper och arbetsmetoder i arbetet med våldsutsatta kvinnor  

7.3.1 Viktiga kunskaper i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

I resultatet ansåg respondenterna att de behövde kunskap kring socialtjänstlagen, annan 
nödvändig juridik och goda samhällskunskaper i stort eftersom socialtjänsten många 
gånger inte kan stödja kvinnan i tillräckligt stor utsträckning eller tillgodose hennes 
rättigheter. Vi tolkar detta som att kvinnojourer finns där för kvinnan och bistår med hjälp 
och kunskap kring området. Empowerment kan innehålla en maktobalans mellan individer 
och myndigheter enligt Pierson och Thomas (2010), där individen behöver hjälp för att 
den rådande maktobalansen ska jämnas ut. Detta tolkar vi som att både professionell advocacy 
och amateur advocacy förekommer, eftersom de intervjuade kvinnojoursanställda företräder 
och/eller vägleder utan eller med professionella kunskaper, med kvinnans godkännande. 
Argument för att professionell advocacy förekommer bygger dels på de intervjuade 
kvinnojoursanställdas akademiska utbildningsnivå, dels att Eduards (2002) styrker att 
svenska kvinnojourer fokuserar sina verksamheter på arbetsmetoder som är professionella 
och rättssäkra samt att verksamheterna bedrivs av professionella psykologer och 
socialarbetare. Det som talar för amateur advocacy är att kvinnojourer har ideella arbetare 
i sin verksamhet samt att en akademisk utbildning inte nödvändigtvis betyder att 
personalen innehar juridiska kunskaper. Det kan vara juridiska frågor om ekonomiskt 
bistånd, skilsmässa, umgänge etc. Rättsväsendet är också en viktig samverkansaktör, då de 
bistår med bland annat jurister och advokater som kvinnojourer kan erbjuda som hjälp till 
de utsatta kvinnorna. Detta går i linje med vad Pierson och Thomas (2010) beskriver att 
jurister och advokater besitter professionella kunskaper vilket kan vara betydande 
hjälpinsatser för vissa kvinnor.   

7.3.2 Viktiga arbetsmetoder i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

Det framkommer i resultatet att enskilda kvinnojourer upplever att de inte kan påverka 
politiska beslutsfattare utan att kvinnojourers riksorganisation är deras politiska röst. Vi 
tolkar detta utifrån vad Eduards (2002) och Enander, Holmberg och Lindgren (2013) 
menar att kvinnojourer är mer likt byråkrati- och terapimodellen på grund av att de inte är 
lika radikala i sin feminist jämfört med tidigare och kvinnojourer idag är mer knutna till 
partipolitik och pragmatism.  
 
Utifrån resultatet framkommer det att det är viktigt att se hela kvinnan och inte släppa 
taget om henne förrän hon själv önskar det. Detta sker genom att kvinnojourer arbetar 
med en systematiskt och målinriktad strategi för att hjälpa kvinna, som utifrån hennes 
behov och önskemål, ska bli så självständig som möjlig. Detta tolkar vi som Calvès (2009) 
uttrycker att empowerment handlar om att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetssätt som 
används i det systematiska och målinriktade arbetet är empowerment, hjälp till självhjälp, 
motiverande samtal, professionell terapi etc. Vidare visar resultatet att kvinnojourer utgår 
ifrån att varje kvinnas situation är unik vilket kräver en individuell planering som bedömer 
kvinnans enskilda behov och önskemål. Kvinnor som har flyttat ut från de skyddade 
boenden kan alltid vända sig tillbaka, om så önskas, till kvinnojouren för att få stöd och 
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systerskap. Detta går i linje med vad Dobash och Dobash (1992) uttrycker att 
empowerment är sprungen utifrån den feministiska rörelsen och många element lever kvar 
inom kvinnojourer som olika arbetsmetoder. Det är även viktigt att individen får tillgången 
för socialt stöd, uppmuntran och kunskapshjälp för människor ska ta makt över sina egna 
liv (Adams 2003).  
 
Resultatet visar att hjälp till självhjälp upplevdes vara ett viktigt arbetssätt för kvinnans 
självständighet och för att hon ska återfå makt och eget ansvar över sin livssituation. 
Självhjälpsprincipen är således ett viktigt komplement för fortsatt riktning mot förändring. 
Detta kan liknas med vad Rahm (2009) skriver att hjälp till självhjälp i kombination med 
professionell hjälp har en läkande effekt. Resultatet visar vidare att tematräffar om till 
exempel normaliseringsprocessen, kan kvinnor som annars varit oense, mötas runt frågan 
i ett systerskap och ge varandra ömsesidigt stöd runt det aktuella temat. Dessa tematräffar 
tolkar vi som självhjälpsgrupper där kvinnorna kan samtala om sina egna erfarenheter och 
synpunkter. Detta går även i linje med vad Pierson och Thomas (2010) skriver om self-
advocacy, där individer för sin egen talan och tillsammans med andra anordnar 
självhjälpsgrupper med syftet att stärka varandra. 
 
Resultatet visar att arbetssättet som upplevs hjälpa kvinnan långsiktigt är att vara icke-
dömande och aktivt lyssna på hennes berättelse. Detta beskriver Barth, Børtveit och 
Perscott (2015) är en viktig punkt inom motiverande samtal. Aktivt lyssnade på klientens 
bekymmer och problem menar Miller och Rollnick (2010) är en förutsättning för att kunna 
utforska problemets kärna och på så sätt hjälpa klienten att finna lösningar och motivation. 
Ett mönster som framträder i våra intervjuer är att samtalsledaren upplevs fokusera på att 
kvinnan själv hade de bästa svaren för förändring inom sig. Respondenternas roll 
upplevdes vara att stötta kvinnan utan att vara ledande eller styrande. Stöttning kan tolkas 
utifrån Miller och Rollnick (2010) beskrivning som utgår från att locka fram den inre 
motivationen till förändring inom individen. Samtalet har klientens egna uppfattningar, 
värderingar och mål för inre motivationen till förändring, som utgångspunkt. Att inte vara 
ledande och styrande handlar om respekt för klientens autonomi och 
självbestämmanderätt, enligt Miller och Rollnick (2010). I resultatet framträder det också 
att majoriteten av respondenterna använde motiverande samtal i det dagliga arbetet med 
kvinnan eller på samtalsmottagningen. Detta kan tolkas utifrån Dobash och Dobash (1992) 
beskrivning att jourmodeller påverkar valet av arbetssätt, som exempelvis motiverande 
samtal.  

8 Diskussion 
I diskussionen presenteras först en metoddiskussion och sedan en slutdiskussion.  
I metoddiskussionen diskuterar vi våra val av metod samt tillförlitlighet, trovärdighet och 
överförbarhet. I vår slutdiskussion diskuterar vi vårt resultat och vår analys. Avslutningsvis 
presenteras våra slutsatser samt förslag till vidare forskning.  
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8.1 Metoddiskussion  
Med bakgrund av uppsatsens syfte att undersöka hur kvinnojoursanställda ser på det 
långsiktiga arbetet, samverkan samt metoder och arbetssätt med våldsutsatta kvinnor anser 
vi att den kvalitativa metoden var förståelig, försvarbar och ses som ett stärkande metodval. 
Vi valde kvalitativ metod eftersom den strävar efter en ”djupare” förståelse av det fenomen 
som studeras. På så sätt faller det sig också ypperligt med ett synsätt som är hermeneutiskt 
eftersom kvalitativ metod är en central forskningsmetod inom hermeneutiken (Ahrne & 
Svensson 2015; Bryman 2018). En kvantitativ metod hade kunnat appliceras på samma 
område, dock hade den betraktats ur ett annat ljus. Då hade tyngden legat på att pröva en 
teori och synsättet hade varit strikt objektivt, enligt Bryman 2018. Uppsatsens metodval 
tar avstånd från detta för att kunna besvara syftet på mest lämpliga sätt och fokuserar 
istället på hur personalen förstår, beskriver och uppfattar samverkan, långsiktigt arbete 
samt metoder och arbetssätt med våldsutsatta kvinnor. Semistrukturerad intervjuteknik 
med intervjuguide valdes för att undersöka det som ska undersökas, då detta till fördel kan 
användas som ett stöd och ger friheten att ställa följdfrågor. Intervjun kan på så sätt nå 
djupare och vi kan anpassa frågorna till kontexten samtidigt som vi ges möjligheten att 
förtydliga och ändra frågor. En semistrukturerad intervjuguide med slutna frågor hade inte 
gett oss samma möjlighet (Bryman 2018; Denscombe 2016).  
 
Uppsatsens hermeneutiska synsätt kan å ena sidan ha påverkat resultatet av våra subjektiva 
tolkningar, vilket också innebär att en annan tolkning skulle kunna vara möjlig och ge utslag 
för ett annat resultat. Å andra sidan betyder det ändå att våra tolkningar genererar ökad 
kunskap av långsiktigt arbete med våldsutsatta kvinnor. Eftersom uppsatsarbetet studerar 
deltagare som står i nära kontakt med uppsatsämnet och de kvinnor som är eller blivit 
våldsutsatta, går det i relativt stor uträckning påpeka att resultatet speglar verkligheten. En 
nackdel skulle dock kunna vara antalet intervjuer. Flera intervjuer genererar mer data vilket 
kan ge djupare och bredare empiri. Däremot har vår uppsats inte ambitionen att uppnå 
absolut sanning eftersom vi valt att tolka utifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär 
att fler antal intervjuer nödvändigtvis inte hade behövts för en mer korrekt empiri, menar 
Kvale och Brinkmann (2014).  
 
En tanke och reflektion som uppkom i efterhand var att när datamaterialet samlades in 
kunde vi med fördel använt oss av färre ämnesområden i intervjuguiden, för att kunna föra 
en djupare dialog. I efterhand kunde vi se att vår intervjuguide bestod av ämnesområden 
som inte var direkt relevanta till studiens syfte, vilket resulterade i mindre utrymme att 
ställa mer relevanta och djupgående frågor. Detta upptäcktes dock efter att intervjuguiden 
hade tillämpats på respondenterna och vi märkte då att vårt resultat inte var lika ingående 
som vi hade önskat. Vi insåg då att vi kunde ha ställt mer ingående frågor och/eller 
följdfrågor om hur samverkan sett ut (jmf Bryman 2018). 
 
En studies reliabilitet innebär korrekt utförda mätningar och att den är replikerbar. Samma 
studie ska kunna genomföras utan att påverkas av tiden eller av vem som utför 
undersökningen, enligt Bryman (2018) och Denscombe (2016). Denna uppsats har i största 
möjliga utsträckning beskrivit och diskuterat val av teori, metod, tillvägagångssätt, 
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resultatprocess och analys, för att möjliggöra granskning av hela forskningsprocessen. 
Uppsatsen är därför i vår mening tillförlitlig och således möjlig att reproducera som en 
liknande studie. Det går däremot inte att garantera exakt samma resultat. En studies 
validitet behandlar studiens kvalité i relation till om studien i första hand undersöker det 
som studien avser att undersöka (Denscombe 2016). Med tanke på vårt uppsatsarbetes 
syfte: att genom intervjuer undersöka hur samverkan mellan kvinnojourer och andra aktörer fungerar 
samt vilka metoder och arbetssätt som används i det långsiktiga arbetet med att hjälpa våldsutsatta 
kvinnor, har vi haft avsikten att undersöka hur kvinnojourer förhåller sig (beskriver, förstår 
och ser) till samverkan, långsiktigt arbete samt metoder och arbetssätt med våldsutsatta 
kvinnor. Genom våra val av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har vi i 
resultat och analys kunnat besvara våra frågeställningar: Med vilka organisationer och 
myndigheter samverkar kvinnojourer och hur upplevs denna samverkan fungera i det 
långsiktiga arbetet med våldsutsatta kvinnor och vilka metoder och praktiker används och 
hur upplevs dessa arbetssätt fungera i ambitionen att hjälpa våldsutsatta kvinnor på lång 
sikt. Vi anser uppsatsen vidare vara trovärdig, eftersom det har gjorts en noggrann 
redogörelse ur vilket eller vilka perspektiv empirin kan förstås på och analyseras utifrån, 
besvaras vårt syfte och frågeställningar. Överförbarhet innebär om resultatet av det som 
studeras är överförbara till en annan miljö. Kvalitativa studier är, i jämförelse med 
kvantitativa studier, svårare att överföra till en annan kontext. Detta beror på att 
samhällskontexten och respondenterna är föränderliga (Bryman 2018). Beträffande vår 
studie, så är det valda ämnet och resultatet för begränsad till den unika föränderliga 
kontexten, för att kunna överföras till en annan miljö. Det blir då istället en fråga om i 
vilken utsträckning vår studie är överförbar (jmf Bryman 2018). 
 
Angående förförståelsen gällande uppsatsämne så har vi i största mån försökt att förhålla 
oss objektiva. Däremot kan en av oss studenter i efterhand känna att det var svårt att 
förhålla sig kritisk, särskilt till empowerment och motiverande samtal eftersom studenten 
personligen förespråkar denna teori och metod. Detta har inte påverkat resultatet eftersom 
den är baserad på respondenternas tolkningar och upplevelser. Däremot kan analys och 
diskussion eventuellt blivit färgat av förförståelsen eftersom studenten i analysen tolkat 
respondenternas resultat utifrån empowerment och motiverande samtal.  

8.2 Slutdiskussion  

Utifrån studiens syfte har vi valt att genom intervjuer undersöka hur samverkan mellan 
kvinnojourer och andra aktörer fungerar samt vilka metoder och arbetssätt som används i 
det långsiktiga arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. I resultatet framkommer det att 
de organisation och myndigheter som kvinnojourer samverkar med är socialtjänst, 
Polismyndighet, Brottsofferjouren, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt andra 
kommunala verksamheter. De samarbetar även med Migrationsverket, Skatteverket, ideella 
föreningar samt hyresvärdar.   
 
Resultaten visar att de intervjuade kvinnojoursanställda upplever överlag att samverkan 
fungerar bra mellan jouren och andra aktörer. När kvinnojourer och aktörer har en 
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gemensam helhetsbild och inblick i varandras arbetet samt att aktörerna har kunskap om 
ämnet mäns våld mot kvinnor och den utsatta målgruppen; våldsutsatta kvinnorna, så 
fungerar samverkan bra. Detta kan jämföras med samverkansteorin där organisationer och 
aktörer samverkar för att uppnå en helhetsbild för att ha möjligheten att hjälpa utsatta 
grupper som ofta faller mellan stolarna. En lyckad samverkan uppnås genom att se 
varandras olika synsätt som en tillgång och inte som något negativt (Grape 2015; 
Danermark 2000). Vidare visar resultatet paradoxalt att de kvinnojoursanställda som vi 
intervjuat anser att socialtjänsten innehar en låg kunskapsnivå och uppvisar mindre bra 
engagemang när det kommer till våldsutsatta kvinnor som målgrupp. De 
kvinnojoursanställda som vi intervjuat är missnöjda med socialtjänsten när kvinnan får 
träffar många handläggare vilket försvårar helhetsbilden och därmed även en god 
samverkan. Detta går i linje med Kunossons (2014) beskrivning att i ideella kvinnojourer 
finns en gedigen erfarenhet inom området, som den offentliga verksamheten kan sakna. 
Enligt Helmersson (2017) innefattar ett gott bemötande att tro och lyssna på kvinnors 
livsberättelser samt att avlasta dem från skuld och stärka kvinnors inre förmågor. Ett gott 
bemötande kan därför vara en bidragande faktor till en förbättrad samverkan för alla 
inblandade parter.  
 
Resultatet visar även att faktorer såsom tidsbrist och bristfällig kunskap om mäns våld mot 
kvinnor bland människobehandlande utbildningar och myndigheter resulterar i en sämre 
samverkan mellan kvinnojourer och andra aktörer där den våldsutsatta kvinnan främst blir 
drabbad. Detta överensstämmer med vad Grape (2015) skriver om samverkansteorin, där 
organisationer skall avsätta tid och resurser för samverkan med andra aktörer i 
kombination med sina egna huvuduppgifter för att skapa sig en helhetsbild. Att det finns 
bristfällig kunskap kan liknas med tidigare forskning där Norén och Printz (2016) skriver 
att det är viktigt att blivande yrkesgrupper som möter och ger stöd till andra människor, 
såsom socionomer, jurister, sjuksköterskor, psykologer grund- och gymnasielärare, 
tandläkare etc. fyller sin kunskapslucka angående området mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer. En ändring i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), som trädde i kraft 
2018, syftar till att fylla denna kunskapslucka. 
 
I resultatet framkommer det att kvinnojourer anser att verksamhetsbidragen som de 
ansöker om årligen hade kunnat sträcka sig över ett längre tidsspann vilket skulle kunna 
skapa en mer långsiktig strategi för verksamheten. Detta kan jämföras med vad som 
framkommer i tidigare forskning att många kvinnojourer har osäkra ekonomiska 
förutsättningar och behovet av en mer långsiktig finansiering lyfts. Det försvårar också den 
långsiktiga planeringen att ansöka om verksamhetsbidrag varje år (Länsstyrelsen 2004; 
Tengström, Scheffer Lindgren, Hermansson, Dahlberg & Johansson 2011; Helmersson 
2017). I resultatet framkommer det även att bostadsbristen försvårar det långsiktiga arbetet 
att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld. Resultatet visar att kvinnojourer anser 
det vara viktigt att förändra nuvarande samhällsvärderingar och normer, arbeta med 
jämställdhetsfrågor och jobba med våldsutövaren för att på lång sikt kunna uppnå ett 
samhälle fritt från våld. Detta överensstämmer med vad Norén & Eriksson (2017) och 
Jakobsson et al. (2012) skriver att förändringsarbete som riktar sig mot den våldsutövande 
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mannen måste få ett ökat fokus. Det är även ett viktigt komplement som måste 
implementeras i samhället, för att det våldsförebyggande arbetet ska fortgå. 
 
I resultatet framkommer det att kvinnojourer använder sig av empowerment, hjälp till 
självhjälp och motiverande samtal som långsiktiga metoder och arbetssätt i arbetet att 
hjälpa och stärka kvinnan i sin förändring och för att hon inte ska återgå till sitt tidigare 
våldsutsatta liv. Resultatet visar att det är viktigt att se hela kvinnan och utifrån hennes 
behov och önskemål, ska bli så självständig som möjlig. Självbestämmande är viktigt och 
utifrån vad kvinnan tror är bäst för hennes situation så bestämmer hon vad som ska ske 
och inte kvinnojouren. Självbestämmande kan liknas med self-advocacy i empowerment där 
personen själv för sin egen talan (Pierson & Thomas 2010). Resultatet visar att hjälp till 
självhjälp upplevdes vara ett viktigt arbetssätt för kvinnans självständighet. Ett annat 
arbetssätt som framkommer i resultatet är motiverande samtal, där ett icke-dömande och 
aktivt lyssnande på kvinnans berättelse hjälper kvinnan långsiktigt. Kvinnan har själv de 
bästa svaren inombords för förändring och kvinnojourers roll är att stötta kvinnan utan 
att vara ledande eller styrande. Detta kan liknas med vad Miller och Rollnick (2010) skriver 
att motiverande samtal har klientens egna uppfattningar, värderingar och mål för inre 
motivationen till förändring, som utgångspunkt. Att inte vara ledande och styrande handlar 
om respekt för klientens autonomi och självbestämmanderätt. 
 
Slutligen anser vi att det finns en oro kring att forskning visar att kvinnojourerna i Sverige 
har blivit mindre oberoende och inte längre lika radikala i sin feminism, likaså att svenska 
kvinnojourer fungerar mer likt byråkrati- och terapimodellen (Enander, Holmberg & 
Lindgren 2013; Eduards 2002). Detta kan leda till en hierarkisk organisationsstruktur som 
kan hämma kvinnors valmöjligheter och deras eget beslutsutrymme utifrån deras 
egendefinierade behov, vilket kan leda till förtryck istället för empowerment. Minskar 
kvinnojourers radikala feminism anser vi att det kan bli svårare att arbeta med social 
förändring och att analysera våldet ur ett intersektionellt perspektiv (jmf Helmersson 
2017). 

8.3 Slutsatser 

Vår slutsats är att samtliga myndigheter behöva mer insyn och kunskap om mäns våld mot 
kvinnor och processen där kvinnan normaliserar våldet. En högre kunskap hos berörda 
myndigheter skulle kunna medföra bättre förutsättningar för en god samverkan mellan 
kvinnojourer och myndigheter, vilket gynnar våldsutsatta kvinnor. Vårt resultat visar att 
bostadsbristen och ansökan om det årliga verksamhetsstödet försvårar det långsiktiga 
arbetet kring att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld. Vidare visar resultatet att 
det långsiktiga arbetet för att uppnå ett samhälle fritt från mäns våld bör ske genom att ge 
mer information till organisationer, bredda kunskapen, föreläsa på skolor, jobba med 
våldsutövare och förändra attityder i samhället. Vi anser att den kunskap som förmedlas 
genom vår studie kan bidra till nya infallsvinklar och ökad förståelse om kvinnojourers 
långsiktiga arbete med våldsutsatta kvinnor inom det praktiska sociala arbetet. Kunskapen 
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riktar sig till de personer som kommer i kontakt med våldsutta kvinnor och även till 
politiker som fattar beslut rörande partnerrelaterat våld. 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har genom att besvara vårt syfte bidragit till lyfta den kunskapslucka som finns gällande 
kvinnojourers långsiktiga arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett liv utan våld. 
Vår studie syftade inte till att fylla den kunskapslucka som finns då det krävs mer 
djupgående forskning, utan vi ville åskådliggöra problematiken kring ämnet. Förslag på 
vidare forskning skulle därför kunna vara att mer ingående studera samverkan, långsiktigt 
arbete, metoder samt arbetssätt inom kvinnojourer. 
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Bilaga A : Missivbrev 
Missivbrev 
Hej! 
 
Vi är två studenter från socialt arbete på Halmstad Högskola som nu är inne på vår sista termin och då även 
i full gång med att utföra en kandidatuppsats inom socialt arbete. Vårt valda ämne är mäns våld mot kvinnor. 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur samverkan mellan kvinnojourer och andra 
aktörer fungerar samt vilka metoder och arbetssätt som används i det långsiktiga arbetet med att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor. Vi vill ta reda på vilka organisationer och myndigheter som samverkar med 
kvinnojourerna och hur upplevs denna samverkan fungera i det långsiktiga arbetet med våldsutsatta kvinnor 
samt vilka metoder och praktiker används och hur upplevs dessa arbetssätt fungera i ambitionen att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor på lång sikt. 
 
Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning kring det aktuella ämnet, men har också som avsikt att ta hjälp 
av er personal genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap och erfarenheter som är 
värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun kommer att bestå av 38 frågor och förhoppningen är att en 
givande diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 45–60 minuter och vi hoppas att du på något 
sätt har möjlighet att delta. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt 
och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Den 
godkända kandidatuppsatsen kommer vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten och kommer 
publiceras på portalen Diva. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johan Eriksson                                      joheri15@student.hh.se 
Kajsa Victorson                                  kajvic15@student.hh.se  
 
Niklas Westberg    niklas.westberg@hh.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga B : Intervjuguide 

Intervjuguide  
Bakgrund  
Vad har ni för yrkesroll/titel? 
Vad har ni för utbildningsbakgrund?  
Hur länge har ni jobbat på arbetsplatsen? 
Hur länge har ni arbetet med våldsutsatta kvinnor? 
 
Samverkan/samarbete 
Vilka aktörer samarbetar ni med?  
Kan ni berätta lite om ert samarbete med dessa aktörerna?  
Hur upplever ni samarbetet fungerar?  
Följdfråga: Vad finns för fördelar och nackdelar i samarbetet med aktörerna?  
Följdfråga: Kan ni ge ett konkret exempel på när samarbetet fungerande särskilt bra/mindre bra? 
Finns det något som ni vill ändra på i samarbetet med aktörerna?  
Skulle ni vilja utveckla ert samarbete på något sätt? Ge exempel 
Hur upplever kvinnorna som bor här ert samarbete med aktörerna? Finns det kritiska kommentarer från 
de boende? Ge exempel 
Har kvinnorna någon speciell anledning till varför de kom till er och inte till de andra aktörerna? 
Upplever ni att kvinnan får tillräckligt stöd från de andra aktörer? Om inte: Varför? 
Hur för ni kvinnornas talan angående stöd/rättigheter i förhållande till andra aktörer  
Vad upplever ni att ni kan ge som inte de andra aktörerna kan ge? och tvärtom?  Ge exempel 
 
Långsiktigt arbete  
Hur definierar ni det långsiktiga arbetet? Ge exempel 
Hur påverkas det långsiktiga arbetet av att verksamheten är ideellt buren? Ge exempel 
Vilka upplever ni är de viktigaste samarbetsaktörerna för det långsiktiga arbetet? 
Har det funnits problem med det långsiktiga arbetet?  
Ja: Vad berodde det på? Nej: Hur kommer det sig att det har fungerat så bra? 
Hur ser det långsiktiga arbetet ut för att kvinnorna ska få kontroll över sin livssituation?  
Hur upplevs det långsiktiga arbetet när det kommer till kvinnans självhjälp?   
Hur upplevs det långsiktiga arbetet när det kommer till systerskap? 
 
Arbetsmetod (vilka teorier)  
Först vill vi förklara begreppen metod och teori. Med metod menar vi era arbetssätt och rutiner. Med teori menar vi den 
kunskap ni lutar er på i ert arbetssätt.  
 
Vilken kunskap tycker ni är viktig i arbetet med våldsutsatta kvinnor inom jouren?  
Har ni någon generell metod eller arbetssätt som ni utgår ifrån i ert arbete?  
Var har ni för bakomliggande kunskap och teori kring valet av metod? 
På vilket sätt bidrar metoden till att stärka kvinnan på lång sikt? Ge exempel 
Finns det några nackdelar med metoden?  
Följdfråga: Kan ni ge exempel på positiva respektive negativa resultat utifrån arbetad metod?  



 

 

Vad saknas eventuellt för att kunna möta kvinnornas behov på lång sikt? 
Upplever ni att kvinnor som söker stöd hos er får den hjälp de behöver? 
 
Målbild/målsättning 
Vilken målsättning har ni?  
Hur når ni den målsättningen? 
Finns det några hinder? I sådana fall vilka? 
Jobbar alla kvinnojourer mot samma målbild? Om inte: varför? 
Vad är det för målsättning kring samarbetet med andra aktörer?  
 
 



 

 

Bilaga C : Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett  
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och jag vet vad studiens syfte är. Jag har informerats om 
mitt deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan 
utan några som helst negativa konsekvenser. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte 
att föras vidare och mitt namn kommer anonymiseras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som 
framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. 
Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information 
jag lämnar kommer endast att används till denna kandidatuppsats och jag är medveten om att 
slutversionen är offentlig på Diva-portalen.  
 
Ort och Datum 
 ____________________________________  
Respondent 
_____________________________________  
Studenter  
______________________________________  
______________________________________ 
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