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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur jourkvinnor på två kvinnojourer talar om sin roll som jourkvinna 
och vad detta får för betydelse för bemötandet och samtalen med de kvinnor som säker sig till kvinnojourerna. Inom 
ramen för kvalitativ metod har diskursanalys använts som ansats. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Urvalet utgörs av tolv verksamma jourkvinnor. Analysen resulterade i fyra områden: samtal, de 
hjälpsökande, gränser samt professionell och icke professionell. Resultatet visar att det finns likheter mellan 
jourkvinnornas sätt att prata om hur de för samtal och bemöter de hjälpsökande och hur professionella samtals 
beskrivs i litteratur om behandling. Som följd av att de verkar inom en ideell organisation uppstår svårigheter med till 
exempel gränssättning. Slutligen problematiseras aspekter av ökad professionalisering inom ideell verksamhet. 
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Abstract  
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur jourkvinnor på två 
kvinnojourer talar om sin roll som jourkvinna och vad detta får för betydelse för 
bemötandet och samtalen med de kvinnor som söker sig till kvinnojourerna. 
Inom ramen för kvalitativ metod har diskursanalys valts som ansats. Data 
samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet utgörs av tolv 
verksamma jourkvinnor. Analysen resulterade i fyra områden: samtal, de 
hjälpsökande, gränser samt professionell och icke professionell. Resultatet visar 
att det finns likheter mellan jourkvinnornas sätt att prata om hur de för samtal 
och bemöter de hjälpsökande och hur professionella samtal beskrivs i litteratur 
om behandling. Som följd av att de verkar inom en ideell organisation uppstår 
svårigheter med till exempel gränssättning. Slutligen problematiseras aspekter 
av ökad professionalisering inom ideell verksamhet.  
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Förord 

 
Först och främst ett stort tack till de jourkvinnor på de två kvinnojourer som har 
velat delta i studien och som har visat stort engagemang för jourverksamheten 
och vårt arbete. Vi vill också tacka de som dessutom varit kontaktpersoner för 
oss. Vi kände oss välkomnade och uppmuntrade av ert mottagande. Ett särskilt 
tack till vår handledare, Karin Zetterqvist Nelson som har varit entusiasmerande 
under hela arbetet och kommit med kloka och användbara synpunkter. 
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”Jag vill inte vara som, känna att jag är som en terapeut” 
 
Vi har båda sedan länge haft ett stort intresse för frågor som rör feminism och 
kvinnors livsvillkor. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram dessa ämnen inom 
vetenskapen för psykologi och ville därför gärna att uppsatsen skulle handla om 
något som rör båda fälten.  Detta intresse bidrog till att vi valde att skriva 
tillsammans. Vi ansåg att det skulle vara stimulerande och berikande i 
uppsatsskrivandet. När vi diskuterade områden inom vilka det skulle vara 
möjligt att genomföra en studie utifrån dessa ingångar kom 
kvinnojoursverksamheten tidigt upp som ett alternativ. Hit söker sig kvinnor 
som är utsatta och i stort behov av stöd och hjälp. Som psykolog kommer man 
förmodligen komma i kontakt med den här problematiken vilket gör ämnet 
angeläget. Det kan vara av vikt att reflektera över hur man förhåller sig till 
misshandlade kvinnor och vilka föreställningar man har om problemet. Debatten 
som uppstod efter att SVT sänt dokumentären ”Könskriget” bidrog till att öka 
intresset för kvinnojoursverksamheten. I dokumentären framstår det som att en 
förhärskande ideologi inom ROKS (riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer 
i Sverige), som många kvinnojourer är anslutna till, färgar jourernas verksamhet 
och makthavares synsätt på jämställdhet och våld mot kvinnor. Utifrån ideologin 
pådyvlas kvinnorna som söker hjälp en förklaringsmodell till sina problem och 
behov, inom vilken kvinnornas subjektiva upplevelser inte är av primärt intresse. 
Frågor som vi tyckte blev intressanta är hur bemötandet, samtalen och hjälpen 
upplevs av de hjälpsökande, men också av de kvinnor som valt att engagera sig i 
en kvinnojour. Att få deras bild är intressant och viktigt för att nyansera bilden 
som genom media målats upp kring den här feministiska verksamheten som 
ROKS-anslutna kvinnojourer utgör. Den kunskap som finns inom kvinnojouren 
om att ha samtal med kvinnor i den här situationen skulle kunna vara givande 
för personer som arbetar med samtal som verktyg och möter den här 
problematiken i andra sammanhang. Det blir då också intressant att 
problematisera skillnader mellan professionella och ideella samtal. Vi var, som 
nämnts, intresserade av hur de hjälpsökande kvinnorna upplever bemötandet och 
den hjälp de får på kvinnojouren, men detta visade sig inte vara praktiskt 
genomförbart på jourerna. Därför behandlar den här studien jourkvinnornas 
beskrivningar av verksamheten och rollen som jourkvinna. 

 
Tidigare forskning  

 
Det område vi har valt att undersöka är relativt outforskat. Men de områden som 
vi anser att det angränsar till och som kan tänkas vara relevanta är för det första 
en bakgrund till hur problematiken med mäns våld mot kvinnor 
uppmärksammats och vuxit fram som en politisk fråga. För det andra är samtal 
ett centralt inslag i både jourkvinnornas verksamhet och det fält vi kommer att 
verka i egenskap av psykologer. Därför kommer litteratur kring samtal, 
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behandling och bemötande av människor i terapeutisk och behandlande 
verksamhet att tas upp. Det tredje området som är av intresse är frågan om 
professionalitet då de kvinnor som blivit utsatta för misshandel kommer i 
kontakt med både kvinnojouren, som är en ideell verksamhet, och hälso- och 
sjukvården, inom vilken professionella verkar.  
 
Frågan kring mäns våld mot kvinnor - historik och aktuellt läge 
Mäns våld mot kvinnor som ämne har ur ett historiskt perspektiv inte fått så 
mycket uppmärksamhet i det offentliga rummet även om det finns människor 
som organiserat sig för att göra motstånd mot detta. Under de senaste 100 åren 
har en kamp förts både nationellt och internationellt. Det faktum att mäns våld 
mot kvinnor förekommer globalt visar på kvinnors underordning. Den här 
gemensamma erfarenheten har bidragit till att kvinnor har organiserat sig. Detta 
har i sin tur lett till att ett könsmaktsperspektiv har vuxit fram, inom vilket 
våldet mot kvinnor förklaras utifrån en maktasymmetri mellan könen 
(Näringsdepartementet, 2004). Den här problematiken kan också ses som en 
fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, då kvinnor inte ska behöva 
utsättas för våld. Den här ståndpunkten har drivits från feministiskt håll.  
 
Kvinnorörelsens arbete för att belysa könsrelaterade orättvisor har gett resultat 
även om det dröjde till slutet av 1900-talet innan världssamfundet förde upp 
frågan om våld mot kvinnor på den politiska agendan. Detsamma gäller för 
Sverige där våld mot kvinnor inte definierades som en jämställdhetsfråga av 
regeringen förrän 1990/91. I FN:s konvention om mänskliga rättigheter från 
1979 räknades ännu inte våld mot kvinnor som ett brott mot mänskliga 
rättigheter. I och med den tredje kvinnokonferensen 1985 blev frågan om mäns 
våld mot kvinnor för första gången ordentligt uppmärksammad inom FN. Först 
från och med 1992 är könsrelaterat våld en kränkning av kvinnors mänskliga 
rättigheter. Första gången FN använder ovan nämnda könsmaktsperspektiv är i 
Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993. I och med 
nämnda deklaration ses inte heller mansvåld som en privat angelägenhet och alla 
former av könsrelaterat våld riktat mot kvinnor ses som uttryck för samma 
kvinnoförtryck. I FN:s tortyrkonvention stadgas att våld mot kvinnor utfört av 
män i nära relationer är en form av tortyr. I andra skrivningar från FN ses 
mansvåld som ett av de allvarligaste hälsoproblemen för kvinnor. I 
Näringsdepartementets rapport (2004) betonas att den här utvecklingen gett 
upphov till mycket motstånd, men trots detta har framgångar uppnåtts och 
frågan har blivit en internationell angelägenhet.  
 
Catherine Itzin (2000) beskriver likheterna mellan olika tortyrmetoder och hur 
mäns våld mot kvinnor kan manifesteras i nära relationer. Här nämns hur 
isolering, förödmjukelse och förnedring varvas med kärleksbetygelser och 
underliggande eller uttalade hot om ytterligare kränkningar om kvinnan inte går 
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mannen till mötes. Liksom vid tortyr så kan kvinnan försvara förövaren och se 
beteendet som ett uttryck för kärlek. Itzin (2000) nämner vidare effekter av 
våldet. Dessa är till exempel chock, rädsla, förvirring, maktlöshet, 
kontrollförlust, depression, hjälplöshet och inlärd hjälplöshet samt ökad 
vaksamhet för att förutse våldet. Dessa reaktioner förknippas enligt författaren 
också med PTSD och effekter av trauma. Detta kan vara en del av förklaringen 
till varför misshandlade kvinnor inte lämnar dessa män. 
 
Internationellt och även i Sverige har förståelsen kring den här 
våldsproblematiken tidigare främst präglats av olika avvikelseperspektiv i vilka 
man utgår från att männen som misshandlar i något avseende skiljer sig från 
män som inte gör det och att kvinnor som blir misshandlade skiljer sig från 
kvinnor som inte blir det. Den här utgångspunkten medför att man försöker hitta 
förklaringar till varför bara vissa, avvikande män, misshandlar. Exempel på 
sådana förklaringar är att dessa män är psykiskt sjuka, har alkoholproblem eller 
känner vanmakt. Förståelsen utifrån avvikelser har gjort att det fokuserats på 
individen. 
   
De senaste decennierna har dock andra strömningar, som har sin grund i 
kvinnors organisering och kvinnors erfarenheter, börjat göra sig gällande som 
ifrågasatt det här tänkandet. Det här politiska arbetet har så småningom fått en 
stark påverkan på den offentliga diskussionen och kvinnojoursrörelsen har här 
varit en viktig aktör. Detta har resulterat i att ett feministiskt struktur- och 
könsmaktsperspektiv fått ökat genomslag även i Sverige (Näringsdepartementet, 
2004). Detta perspektiv sätter problematiken i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Hur kön skapas i vårt samhälle och hur mäns våld på olika sätt 
begränsar kvinnors livs- och handlingsutrymme blir centrala frågor. Sedan 
kvinnofridsreformens (SOU 1995:60, Propositionen 1997/98:55) genomförande 
är könsmaktsperspektivet det officiella synsättet på mäns våld mot kvinnor 
enligt Scheffer Lindgren (2005).  
 
Ur kvinnorörelsen har kvinnojoursverksamheten vuxit fram. De första jourerna 
(shelters) bildades i England efter att kvinnor gått samman och diskuterat 
gemensamma erfarenheter kring våld. Det kvinnorna då ville ändra på var att 
våld inom äktenskapet var en tabubelagd och privat fråga. Företeelsen spred sig 
och flera jourer växte fram i England och så småningom även i andra delar av 
världen. I Norden var Norge först med kvinnojoursverksamhet (Nordic Council 
of Ministers, 1998). De första kvinnojourerna i Sverige startade 1978 enligt 
Näringsdepartementet (2004). Kvinnojourerna är en heterogen grupp när det 
gäller finansiering, organisation och vilken hjälp man kan bistå med. Det har 
funnits en tanke om att man inte vill bemöta de misshandlade kvinnorna som om 
de vore i behov av behandling. Det ”sjuka” i problematiken har ansetts ligga i 
samhällets strukturer. Detta är en anledning till att man inte har velat 
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institutionalisera verksamheten, till exempel genom att betrakta relationen 
mellan jourkvinnor och de som söker sig till jouren som den mellan behandlare 
och klient. Centrala tankegångar som ligger till grund för förhållningssättet inom 
verksamheten är en princip om hjälp till självhjälp, anonymitet för de 
hjälpsökande, att vara en tillflyktsort för kvinnorna och deras barn där de kan 
återta kontrollen över sina liv samt att den hjälpsökande blir en del av ett 
kvinnligt kollektiv och hon får tillfälle att träffa andra kvinnor i samma 
situation, vilket anses stärka den enskilda individen (Nordic Council of 
Ministers, 1998).  
 
Jourverksamheten har påverkats av samhällets allmänna rörelse mot 
professionalisering eller ett ökat expertsamhälle, vilket kan verka passiviserande 
på mottagarna av hjälpen. Ökad professionalisering kan också ge upphov till 
krav på institutionalisering. Detta tillsammans med frågor om finansiering kan 
påverka kvinnojourernas autonomi. Ökad institutionalisering kan i sin tur 
medföra att olika verksamheter ställs mot varandra och att staten hellre 
finansierar institutionaliserade verksamheter. Detta finns det exempel på i 
Storbritannien och USA. En ökad professionalisering kan, enligt Nordic Council 
of Ministers (1998), innebära att den grundläggande tanken om att inte se de 
hjälpsökande som sjuka, hotas. 
 
Även om frågan om mäns våld mot kvinnor har synliggjorts och lett till politiska 
åtgärder, menar Näringsdepartementet i sin rapport (2004) att det finns en 
motsatt utveckling där den här frågan nedprioriteras finansiellt. En jämförelse 
kan göras med våld som män utövar mot män på allmänna platser, vilket är en 
fråga som ses som mer allvarlig. Den typ av våld mot kvinnor som det satsats 
mer på och som anses mer akut är hedersrelaterat våld, alltså en typ av våld som 
hänförs till kulturskillnader. Ett förslag utredarna ger är att instifta en 
expertgrupp på nationell nivå som ska utforma nationella och kommunala 
handlingsplaner. Ett annat är att ändra Socialtjänstlagen så att kommunerna 
måste, i stället för bör, ta ansvar för våldsutsatta kvinnor. Vidare ger utredarna 
förslag till kommunala enheter där en grupp med specialister ska arbeta med 
frågan. Dessa enheter ska också samarbeta med kvinnojouren och landstinget för 
att kunna erbjuda hjälp från läkare, sjuksköterska och psykolog. Det skulle 
också bli deras ansvar att se till att kvinnorna har tillgång till skyddat boende. En 
annan satsning som föreslås är att kvinnojourerna ska få ökade resurser, då det 
är främst de som lyfter upp och arbetar för den här frågan. Det betonas att 
befintlig personal på berörda myndigheter bör få fortbildning, men att det också 
är viktigt att tillföra ny kunskap. Som ett led av detta understöds 
Högskoleverkets förslag att vissa examensordningar ska innehålla kunskapskrav 
om mäns våld mot kvinnor (Ibid.). Utifrån en utredning som 
Socialdepartementet initierad hösten 2005 har folkhälso- och 
socialtjänstministern Morgan Johansson uttalat sig om ett kommande lagförslag 
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som kommer att innehålla ett krav på att det ska finnas en kvinnojour i varje 
kommun. Det här skulle kunna ses som ett svar på den debatt och 
uppmärksamhet som frågan ändå fått. 
 
Det finns inom kvinnojoursrörelsen enligt Brottsoffermyndigheten (2003) två 
ledande synsätt på bemötande av misshandlade kvinnor och deras behov. Det 
ena kännetecknas av det strukturella feministiska perspektiv som beskrivits ovan 
och där fokus ligger på en presumerad maktobalans mellan könen. Det andra 
kallas för jämställdhetsperspektiv och medför att större vikt läggs på 
individuella faktorer. Dessa två förekommer inom ROKS-anslutna kvinnojourer 
respektive SKR (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, en utbrytargrupp ur 
ROKS) menar Brottsoffermyndigheten (2003). Det förefaller svårt att förena 
dessa två och kritik som framförs av förespråkare för det strukturella 
perspektivet är att man med ett individperspektiv reproducerar kvinnans 
underordnade position i förhållande till mannen. Kvinnan görs ansvarig för 
misshandeln och mannen fråntas ansvar med förklaringen att han har en 
patologisk personlighet. Det strukturella perspektivet har också utsatts för kritik. 
Margareta Hydén (1995) visar på både för- och nackdelar med båda 
perspektiven. Angående det strukturella perspektivet menar hon dock att det 
finns en risk för överdrivet offertänkande, vilket i längden hindrar omgivningen 
att uppmuntra kvinnans självhävdelse och dominans. Därmed upprätthålls den 
över- och underordning som den feministiska rörelsen har arbetat för att belysa 
och eliminera. Nedan följer exempel på forskning inom behandlande verksamhet 
som tar upp aspekter av bemötande och bedömning av våldsutsatta kvinnor. 
Utifrån detta kan sedan resonemang föras kring de eventuella implikationer det 
skulle kunna få för kvinnojoursverksamheten. 
 
Bemötande och behandling 
Feder, Hutson, Ramsay och Taket (2006) hänvisar till tidigare forskning och 
menar att kvinnor som misshandlas av sina män löper större risk att drabbas av 
ohälsa på kort och lång sikt. Detta inkluderar till exempel depression, PTSD, 
beroendeproblematik och kronisk smärta. Författarna har i en metaanalys av 
kvalitativa studier undersökt hur kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära 
relationer av sina män upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 
och förväntningar på hjälpen. Fyra olika stadier i bemötandet presenteras 
tillsammans med rekommendationer till sjukvårdspersonal. Dessa har sin grund i 
informanternas svar i de ingående studierna. Det första rör hur man skapar en 
trygg miljö som inbjuder till att våga berätta om misshandeln. Exempel som ges 
är att ha kunskap om problematiken för att dels kunna upptäcka signaler på detta 
och dels kunna hänvisa vidare till andra aktuella instanser. Det anses också 
önskvärt att det finns information tillgänglig för kvinnorna i form av broschyrer 
och att den professionella har ett engagerat och respektfullt förhållningssätt. Den 
andra fasen har att göra med hur frågan lyfts i samtalet. Här är det centralt att 
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vara bekväm med att prata och fråga om detta, vilket i sig kan vara validerande. 
Det är också viktigt att inte vara dömande eller pressande. Kvinnor som ser 
problemet som misshandel föredrar att frågor om problematiken ställs 
upprepade gånger. Betydelsefullt i detta skede är också att försäkra att det är 
tryggt att berätta, att det råder sekretess. Den tredje fasen handlar om 
bemötandet då det framkommer att kvinnan blivit misshandlad. Här betonas 
vikten av att tro på kvinnan, validera erfarenheterna och vara icke dömande men 
samtidigt utmana eventuella uppfattningar om egen skuld och att betona att 
våldet är oacceptabelt. Vidare är det viktigt att förmedla medvetenhet om 
problematikens komplexitet och respektera hennes beslut. Att erbjuda 
specialisthjälp och ta hänsyn till säkerhetsfrågor lyfts också fram. Den sista 
fasen rör förhållningssättet under resten av kontakten. Här betonas vikten av 
tålamod, fortsatt stöd och uppföljning. Liksom tidigare bör man inte pressa 
kvinnan till beslut utan respektera hennes vilja. 
 
Johnson och Leone (2005) menar att man behöver differentiera mellan olika 
typer av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. De hänvisar till en modell som 
tidigare utarbetats av Johnson, i vilken misshandel antingen är intim terrorism 
(intimate terrorism) eller situationsbundet våld i parförhållande (situational 
couple violence). Skillnaden mellan dessa två anses vara att det i den 
förstnämnda våldstypen så präglas relationen i högre utsträckning av mannens 
strävan att få kontroll över sin partner. I den sistnämnda är det oftare konflikter 
mellan två jämbördiga parter som ger upphov till våldet. Författarna menar att 
de flesta som möter den här problematiken ser all misshandel i nära relationer 
antingen utifrån det som ovan beskrivits som intim terrorism eller 
situationsbundet våld i parförhållande. Vidare hävdas att detta förhindrar 
kvinnor från att få adekvat hjälp. Om man främst fokuserar på ett makt- och 
kontrollmönster, vilket är centralt i intim terrorism, riskerar man att skrämma 
iväg de som inte känner igen sig i detta kontrollmönster. Följden blir då att dessa 
kvinnor kanske inte får den hjälp som de skulle kunna ha nytta av i ett 
problematiskt förhållande. Dessa kanske passar bättre in på situationsbundet 
våld i parförhållande och skulle eventuellt kunna vara behjälpta av parterapi och 
konflikthantering, vilket inte gäller för den första gruppen. Tvärtom kan 
parterapi här vara förödande. Genom att utveckla bedömningsinstrument för att 
avgöra vilken typ av våld som förekommer kan behandlare förstå den 
underliggande problematiken och därmed föreslå ändamålsenliga interventioner 
(Ibid.).  
 
Anderson, Saunders, Yoshihama, Bybee och Sullivan (2003) skriver att det 
psykologiska välbefinnandet hos kvinnor som har lämnat män som misshandlat 
dem, är ett område som är väldigt lite undersökt. Många kvinnor känner lättnad 
när de lämnar sina misshandlande män, men det finns också studier som pekar 
på att många kvinnor som lämnat sina män känner stor förtvivlan. Det finns 
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exempel på studier där de genomsnittliga nivåerna av depression och PTSD varit 
lika hög eller högre bland kvinnor som lämnat sina män jämfört med kvinnor 
som inte gjort det. Författarna menar att det här fyndet motiverar forskning kring 
hur skydds- och riskfaktorer inverkar på våldsutsatta kvinnors psykologiska 
välbefinnande vid separationer. Anderson et al. (2003) refererar till forskning 
som visar att kvinnor som separerat från misshandlande män ofta uppvisar 
sorgereaktioner, oavsett huruvida de velat avsluta relationen eller inte.  
 
Jourkvinnornas förutsättningar 
Mot bakgrund av den ovan presenterade forskningen har vi valt att göra en 
undersökning utifrån jourkvinnornas eget perspektiv. Detta är ett område som 
det inte finns någon forskning om, vilket gör det intressant att undersöka, inte 
enbart för kvinnojourerna utan även för andra grupper som på något sätt 
kommer i kontakt med dessa frågor eller arbetar på liknande sätt. Vi är 
intresserade av det bemötande som sker på kvinnojouren. I jourkvinnornas tal 
om samtal kan tänkas att deras strukturella förståelse av problematiken möter en 
mer individinriktad förståelse. Hur samtal kan föras i professionella 
sammanhang finns det omfattande litteratur om. Inom det psykoterapeutiska 
behandlingsfältet använder man sig av både specifika tekniker och relationen 
mellan behandlare och klient för att behandlingen ska bli verksam. Det finns 
många olika centrala begrepp bland den litteratur som behandlar psykoterapi och 
relationen mellan behandlare och klient (Gordan, 2004; Kleinke, 1993).  
 
En annan aspekt som påverkar jourkvinnornas förhållningssätt är det faktum att 
det rör sig om frivilliga insatser och att kvinnojouren inte är en professionell 
organisation. Det finns många olika definitioner av ideellt och professionellt 
arbete, vilket gör att det är svårt att fastställa innehållet i dessa två sektorer. 
Jourkvinnorna för många samtal i sitt arbete, men det är viktigt att poängtera att 
det då inte rör sig om professionella samtal. De verkar i en ideell kontext och 
gör inte anspråk på att vara professionell. Det faktum att de här samtalen bedrivs 
i en frivillig organisation är en del av deras kontext, vilket gör att det blir en 
intressant aspekt att ta hänsyn till i studien. Det ideella utgör grunden i 
kvinnojourens verksamhet och hur detta påverkar jourkvinnornas 
förhållningssätt till de människor de möter är därför av vikt.  
 
Det finns problematiska områden som påverkar frivilliga organisationer och som 
de därmed behöver förhålla sig till (Civildepartementet, 1994). Dessa är bland 
annat frågan om värdeneutralt kontra värdebaserat handlande. Det förra innebär 
att privata uppfattningar inte ska påverka arbetet med klienter. Det senare 
innebär att en specifik värdegrund utgör drivkraften för engagemanget och 
arbetet. Värdeneutralitet är en del av hälso- och socialsektorns uppfattning om 
vad en professionell identitet utgörs av. De frivilliga organisationerna har ofta 
bildats ur människors vilja att organisera sig och arbeta utifrån en specifik idé 
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eller värdering. Den ökade professionaliseringen inom hälso- och socialsektorn 
är något som har påverkat även frivilliga organisationers förutsättningar. 
Professionella ställer sig ofta tveksamma till att allvarlig problematik utelämnas 
till frivilligt medmänskligt engagemang, då det anses vara nödvändigt med 
yrkesmässig kunskap. Detta leder in på ett annat område som påverkar de 
frivilliga organisationerna, nämligen förhållandet mellan vetenskapligt baserad 
och erfarenhetsbaserad kunskap. Professionella förknippas oftast med det förra, 
medan frivilligt arbete oftast har ett stort inslag av det senare. I den här 
uppsatsen möts de här olika traditionerna, värdebaserat kontra värdeneutralt 
respektive vetenskapligt baserad kunskap kontra erfarenhetsbaserad kunskap, 
vilket motiverar att ha det här som bakgrund i studien.  
 
Vi ser det som att jourkvinnorna påverkas av och förhåller sig till både 
strukturella och individuella faktorer i mötet med de hjälpsökande kvinnorna 
och att dessa faktorer utgör en central del av jourkvinnornas kontext. Därför 
tycker vi att det blir intressant att utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
angreppssätt studera hur jourkvinnorna förhåller sig till denna kontext. För att 
undersöka detta analyseras språket, hur jourkvinnorna talar. Diskursanalys blir 
således ett lämpligt redskap.    
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Socialkonstruktionism 
Barlebo Wenneberg (2001) skriver att socialkonstruktionism är ett differentierat 
fält med många olika tillämpningssätt och grad av radikalitet när det gäller i 
vilken utsträckning man ser verkligheten som socialt konstruerad. Det finns 
dock flera tankegångar som är gemensamma inom fältet enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (2000). En av dessa är ifrågasättande förhållningssätt till 
kunskap som tas för givet och som ses som objektiv. Här menar man att sådan 
kunskap inte kan räknas som sann, utan verkligheten och därmed kunskapen, är 
ett resultat av människors sätt att kategorisera världen. Kunskap om och 
uppfattning om världen ses här som kulturellt och historiskt formad vilket 
innebär att dessa är föränderliga och alltid skulle kunna vara annorlunda. Genom 
sociala processer skapas och utmanas olika kunskaper och sanningar och dessa 
ger i sin tur upphov till olika sociala handlingar, vilka uppfattas som mer eller 
mindre naturliga. Författarna menar vidare att det sociala fältet, till skillnad från 
vad en del kritiker hävdar, i praktiken är ganska reglerande för individer. 
 
Diskursanalys 
Diskursanalys har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Diskursanalys har 
använts och utvecklats i många olika riktningar vilket innebär att det inte finns 
någon entydig beskrivning av hur en diskursanalys ska genomföras. Något som 
dock är utmärkande för diskursanalys är att språket har en central betydelse och 
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man undersöker sociokulturella aspekter i mänskligt kommunikation. Detta 
innebär enligt Yardley och Murray (2004) att man undersöker hur människor 
med hjälp av språket konstruerar mening, roller och identiteter samt vilka 
effekter detta får. Gee (2005) redogör för sju områden som konstrueras med 
hjälp av språket och som är relevanta när vi analyserar hur vi använder språket. 
Dessa är hur individer skapar meningsfullhet, hur de lyfter fram de aktiviteter de 
utför, hur identiteter skapas, hur sociala relationer uttrycks, hur värderingar 
manifesteras, hur samband skapas samt hur olika former av språk och kunskap 
ges inflytande.  
 
Diskurspsykologi  
En skolbildning inom diskursanalys är diskurspsykologi. Här utgår vi från 
diskurspsykologi som den utformats av Potter och Wetherell. Diskurspsykologi 
är ett synsätt och en metod som uppstått inom socialpsykologin som en reaktion 
på kognitivismen enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Ett 
grundantagande inom kognitivismen angående språket är enligt Edwards och 
Potter (1992) att text och beskrivningar anses vara direkta uttryck för 
representationer om världen hos individen. Liksom andra 
socialkonstruktionistiska synsätt, menar man inom diskurspsykologin att språket 
är en social praktik som formar eller konstruerar relationer och värderingar 
snarare än speglar dessa som inre fenomen. Potter och Wetherell (1987) menar 
att individer använder språket för att göra eller uppnå något, det vill säga språket 
har en funktion. Beroende på vad man vill uppnå kan man använda talet på olika 
sätt. Detta innebär att språket används för att konstruera olika versioner av den 
sociala världen. Dessa variationer får dessutom olika konsekvenser för 
individen. Även om ordet konstruera syftar på att individen aktivt använder sig 
av redan existerande lingvistiska resurser i sitt skapande av en social värld, 
innebär det inte att förloppet nödvändigtvis är avsiktlig utan uppstår då 
individen försöker förstå ett fenomen. Potter och Wetherell (1987) sammanfattar 
detta som ”... function involves construction of versions, and is demonstrated by 
language variation” (s 33). Utmärkande för diskurspsykologi är vidare den 
hänsyn som tas till den kontext inom vilken språket används. En annan aspekt av 
tal och språk som man intresserar sig för inom diskurspsykologin är den 
retoriska komponenten som finns i det vardagliga språkbruket. Med detta menas 
att man, för att förstå hur versioner av händelser konstrueras och deras orsak och 
verkan, behöver ta hänsyn till de alternativa versioner dessa är avsedda att 
bemöta.  
 
Inom socialpsykologin har social representationsteori som formulerats av Serge 
Moscovici varit inflytelserik och uppskattad bland annat för sin kritik av 
kognitiv socialpsykologi och även sociologi. Enligt Billig et al. (1988) menade 
han att inom den förra saknades ett socialt perspektiv medan det i den senare 
saknades ett individuellt perspektiv. Potter och Wetherell (1987) menar att 
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sociala representationer är ett slags mentala entiteter eller scheman som används 
av människor för att göra sin omvärld begriplig och kunna kommunicera med 
andra. Denna teori är något som Potter och Wetherell har påverkats av i 
utvecklandet av deras version av diskurspsykologi. De har utvecklat begreppet 
tolkningsrepertoar. Detta definieras som en samling begrepp och metaforer som 
används för att karakterisera och värdera handlingar och händelser (Ibid). 
Tolkningsrepertoar likställs med begreppet diskurs, men används för att 
understryka det vardagliga språkets dynamiska och flexibla natur. Wetherell och 
Potter menar enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) att det inte är 
intressant att resonera kring tolkningsrepertoarer i termer av sanna eller falska 
avspeglingar av världen. Det som istället är avsikten är att undersöka hur 
tolkningsrepertoarer etableras som sanna genom olika tillämningar av språket. 
Det som upplevs som sant bidrar till att motivera och upprätthålla sociala 
mönster, vilket av Wetherell och Potter definieras som ideologi (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000). Tolkningsrepertoarers ideologiska innehåll kan 
granskas utifrån deras konsekvenser. Syftet med detta är att synliggöra gruppers 
olika intressen och hierarkiska förhållanden.   
 
Andra som tagit intryck av ovan nämnda social representationsteori är Billig et 
al. (1988) som introducerar begreppet ”ideologiska dilemman” inom ramen för 
diskurspsykologi. De var, liksom Moscovici, kritiska till både den kognitiva 
psykologin och dess fokus på individen på bekostnad av den sociala kontexten 
samt sociologin och dess brist på individperspektiv. De avser kombinera dessa 
genom att studera hur dilemman grundade i ideologi uppstår i vardagligt tal och 
tänkande eller sunt förnuft (common sense). Hädanefter benämner vi sådana 
vardagliga fenomen som vardaglig rationalitet. Ideologiska dilemman 
uppkommer när motsägelsefulla idéer kolliderar. Dessa konflikter finns både 
inom och mellan ideologier, vetenskapen och vardaglig rationalitet. Vardaglig 
rationalitet ger individen underlag för motsägande teman. Dessa motsägelsefulla 
teman anses inte, som inom viss kognitivistisk forskning, vara obehaglig och 
betungande. Tvärtom utgör dessa förutsättningar för argumentation och 
reflektion kring verkligheten. Viss socialpsykologisk forskning som intresserat 
sig för dilemman har valt att titta på hur individer tar svåra beslut. Detta anses av 
Billig et al. (1988) vara ett alltför snävt synsätt som inte tar hänsyn till 
vardagliga situationer där individen inte ställs inför att fatta ett beslut. Enligt 
författarna behöver inte heller individen uppleva dilemmat som ett problem. De 
menar vidare att ideologiska dilemman består av explicita och implicita element. 
De förra innebär att de motsägelsefulla temana uttrycks relativt tydligt i talet, 
medan de senare kräver mer tolkning då de ligger dolda i språket. Det finns 
alltså motsägande underliggande teman i en diskurs som genom tolkning kan 
göras explicita och användas som motargument. Dessa underliggande teman är 
dock inte avsiktligt undanhållna.   
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En del av den anti-essentialistiska hållningen inom diskurspsykologi omfattar 
även synen på identitet och jaget. Även här betonas den sociala aspekten och det 
ses inte som meningsfullt att tala om jaget som en entitet, utan det är något som 
skapas i ett socialt sammanhang. Gränsen mellan en yttre verklighet och en inre 
föreställningsvärld blir uppluckrad. Inte heller identitet betraktas som något 
beständigt utan uppstår och ändrar innehåll beroende på den sociala kontexten. 
Det här innebär att människor har flera identiteter och att dessa är flexibla. Detta 
medför i sin tur att det kan uppstå kollisioner mellan olika identiteter hos en och 
samma individ. Att identiteterna är relationella och instabila betyder emellertid 
inte att tidigare identiteter inte finns kvar, utan att ett aktuellt uttryck för en 
identitet ses som en avlagring av tidigare identiteters diskursiva innehåll.  
 
Det är viktigt att framhålla att trots att det här synsättet betonar att individer 
konstruerar sin värld genom språket betyder det inte att det inte finns en fysisk 
verklighet med materiella element, utan endast att det är diskursen som 
möjliggör meningsskapande av fenomen. Detta innebär att individer är 
begränsade när det gäller sina diskursiva resurser, vilka identiteter och 
framställningar individer i praktiken kan använda sig av.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi kommer att använda oss av de teoretiska 
begreppen ”tolkningsrepertoarer”, ”ideologiska dilemman” och ”identiteter” 
som analysinstrument för att underlätta förståelsen av materialet. 
 

Syfte 
 
Med våra förkunskaper om kvinnojouren visste vi att många kvinnojourer 
använder sig av ett strukturellt perspektiv i sin förståelse av mäns våld mot 
kvinnor. Inom psykologin har man i stor utsträckning ett individperspektiv. 
Både jourkvinnor och psykologer möter i sin verksamhet, kvinnor som blivit 
utsatta för våld. Detta gör, anser vi, att det blir intressant att undersöka 
bemötandet på kvinnojourerna och därmed förutsättningarna för ett närmande 
mellan ett individuellt perspektiv och ett strukturellt perspektiv.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
• Hur talar jourkvinnorna om sin roll som jourkvinna? 
• Hur talar jourkvinnorna om hur de ser på bemötandet av och samtalen med 

de hjälpsökande kvinnorna? 
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Metod 
 
Val av metod 
Eftersom kvinnojoursverksamhet rörande jourkvinnornas ideella arbete är ett 
område som inte har undersökts så mycket anser vi att en kvalitativ och induktiv 
ansats är användbar. Enligt Starrin och Svensson (1994) är kvalitativ metod 
lämpligt just vid studier som rör relativt outforskade företeelser. Vid 
användandet av kvalitativ metod är avsikten att presentera en version av den 
undersökta frågan, vilket medför att syftet inte är att generalisera resultatet. 
Yardley menar enligt Smith (2003) att ett kvalitetskriterium för kvalitativ 
forskning är kontextuell känslighet (sensitivity to context). Detta innebär bland 
annat att ta hänsyn till data genom att underbygga argumentationen i studien 
med hjälp av detaljerade utdrag från intervjuerna. Inom kvalitativ metod finns i 
sin tur olika metodologiska inriktningar, varav diskursanalys är en. Vi har valt 
att arbeta inom ramen för diskuranalys i föreliggande studie. Detta för att vi är 
intresserade av hur jourkvinnorna, i deras tal, konstruerar sin funktion i 
kvinnojoursverksamheten.   
 
Urval av data 
Via telefonkontakt med den anställda på den ena kvinnojouren avtalades ett 
första möte med två jourkvinnor för att få reda på om det fanns ett intresse och 
praktiska möjligheter att genomföra studien. Efter det första mötet påbörjades 
planeringen av intervjutillfällena. 
 
Det ursprungliga målet var att genomföra tio intervjuer. Via kontaktpersonen 
förmedlades ett informationsblad (bilaga 1) till de verksamma. I detta 
presenterade vi oss och den studie som vi ville genomföra. För att göra arbetet 
mer effektivt och säkerställa att vi skulle få ihop tillräckligt många intervjuer, 
tillfrågade vi ytterligare en kvinnojour. Intervjuerna planerades in vartefter de 
genomfördes. Informanterna förmedlades via de kontaktpersoner som vi initialt 
fått kontakt med.   
 
När tolv intervjuer var genomförda beslutades att två till skulle göras, då tiden 
medgav detta och det var önskvärt att få in så mycket material som möjligt. 
Totalt har fjorton intervjuer genomförts. På grund av vissa tekniska problem har 
de två inledande intervjuerna uteslutits från den slutliga analysen av materialet. 
Dessa användes istället som pilotintervjuer, vilka blev till hjälp för att omarbeta 
intervjuguiden. Detta innebär att det är tolv intervjuer som ligger till grund för 
resultatet. 
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Intervjupersonerna 
Kvinnorna som valt att engagera sig i kvinnojourens verksamhet har olika 
bakgrund vad gäller både aktuell sysselsättning och det som påverkade att de 
sökte sig till kvinnojouren. Det är blandade åldrar på kvinnorna, de yngsta är i 
tjugoårsåldern och de äldsta i sjuttioårsåldern. Bland kvinnorna finns studenter, 
yrkesverksamma, arbetslösa och pensionärer. Bland de saker som nämnts som 
påverkat att de började engagera sig är starkt samhällsengagemang, erfarenheter 
på nära håll av den problematik som kvinnojouren möter och bekanta som 
introducerat dem. Kvinnorna har varit aktiva i jouren olika länge och antal 
samtal de haft med hjälpsökande kvinnor varierar kraftigt. Någon har haft ett 
fåtal samtal, medan några har många års erfarenhet av jourarbetet.  
 
Avsikten var att intervjua kvinnor som är verksamma inom 
kvinnojoursverksamhet, framförallt med att träffa och prata med hjälpsökande 
kvinnor. Detta för att undersöka olika aspekter av hur de ser på sin roll som 
ideellt verksam inom kvinnojouren och mötet med de hjälpsökande kvinnorna.  
 
Insamlingsmetod 
Den metod som användes vid intervjuerna var en semistrukturerad intervju. Vi 
ville eftersträva möjlighet till både reflektion och flexibilitet, men samtidigt 
möjliggöra att materialet skulle bli stringent. Detta underlättas enligt Wilkinson, 
Joffe och Yardley (2004) i semistrukturerad intervju. Författarna menar vidare 
att man genom intervju kan belysa de dilemman som uppstår som följd av 
motsägelser i människors tyckande. Dessutom formulerades frågorna i 
intervjuguiden som öppna frågor. Detta för att stimulera den enskilde individens 
egen bild av det efterfrågade och för att inte begränsa svarsalternativen (Ibid.). 
Vi använde bandspelare vid intervjutillfällena och utförde intervjuerna i 
kvinnojourernas lokaler. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes av två personer, med en informant åt gången. 
Detta för att få en rikare och mer nyanserad bild av materialet, vilket ansågs 
utgöra ett positivt bidrag i analysprocessen såtillvida att det påverkar 
trovärdigheten till det bättre. Dock bör noteras att detta medför en risk att 
informanterna påverkats i intervjusituationen, genom att vara ensam i 
förhållande till två intervjuare. Vi upplevde det inte som att informanterna var 
påtagligt hämmade i intervjusituationen. Intervjuernas längd varierade mellan 30 
och 60 minuter. Materialets omfattning är 124 sidor. 
 
Intervjuguiden (bilaga 2) avsågs täcka flera områden som på olika sätt kunde 
tänkas vara relevanta för jourkvinnornas upplevelse av bemötande och samtal. 
Dessa områden är den verksamma kvinnans bakgrund, hur arbetet inom 
kvinnojoursverksamheten ser ut både mer generellt och mer konkret, samt hur 
arbetet eventuellt har påverkat den verksamma kvinnan.  
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Bearbetning och analys 
Transkriberingen av intervjuerna har gjorts parallellt med att intervjuerna 
genomförts. I transkriberingprocessen har vi inte tagit med vissa delar av talet 
såsom harklingar, exakt hur långa pauser som förekommer, tonfall etcetera. 
Däremot har intervjuerna skrivits ut i talspråksform och vi har valt att behålla 
dem så även i våra utvalda citat som förekommer i resultatet. Arbetet med 
transkriberingen delades upp mellan oss. Vi använder oss av diskurspsykologi, 
vilket är en analysmetod där dylika språkliga aspekter inte tas hänsyn till. Potter 
och Wetherell (1987) som utvecklat diskurspsykologi menar att detta inte alltid 
är nödvändigt. Efter att transkriberingen var färdig, läste vi igenom intervjuerna 
och gjorde så kallade indexblad var för sig. På dessa antecknades det som var 
centralt och kännetecknande för varje intervju. Även uttalanden som skulle 
kunna användas som citat togs med på indexbladen. Detta gjordes för att få en 
överblick och uppfattning om respektive intervju. Efter att dessa gjorts delades 
materialet in efter frågorna, det vill säga att alla svar på fråga 1 sattes efter 
varandra och så vidare. Detta för att kunna identifiera eventuella mönster i 
kvinnornas sätt att svara på frågorna. Det material som inte ansågs vara svar på 
en specifik fråga i intervjuguiden har behandlats för sig, men på samma sätt som 
det övriga materialet. Nästa steg var att läsa texten igen och samtidigt föra 
marginalanteckningar. Även detta arbete delades upp. I marginalanteckningarna 
gjordes inga tolkningar utan de var sammanfattande och empirinära till naturen. 
Därefter sammanställdes anteckningarna och utifrån dessa identifierades 
återkommande områden. Utifrån denna indelning läste vi sedan intervjuerna på 
nytt varpå områdena omarbetades. Den här arbetsgången upprepades tills 
analysen ansågs mättad.  Parallellt med detta uppmärksammades variationen i 
och avvikelser från de identifierade områdena. Till en början ansvarade vi för att 
skriva om olika områden i resultatdelen. Sedan arbetade vi tillsammans med att 
sätta ihop de olika delarna. Därefter valdes relevanta excerpter ut som illustrerar 
de diskursiva praktiker som ansågs vara centrala i materialet. Potter menar enligt 
Yardley och Murray (2004) att det här är en kodningsmetod som är bruklig inom 
diskurspsykologi. Arbetet med att framställa resultatet har således varit en 
process, där vi skrivit och gått tillbaka till materialet parallellt för att säkerställa 
trovärdigheten. Trots uppdelningen i vissa moment som gjorts för att 
effektivisera arbetet, har båda läst igenom alla intervjuer ett flertal gånger, 
varför vi kan säga att båda känner materialet väl.   
 
Etiska överväganden 
För att förhindra att de olika informanterna ska kunna kännas igen, har 
intervjuerna avidentifierats. De namn som anges i resultatet är således fingerade. 
Informerat samtycke säkerställdes genom att ett informationsblad (bilaga 1) 
skickades ut till de aktuella kvinnojourerna. De som valde att medverka 
förmedlades genom våra kontaktpersoner. Två av informanterna förmedlades 
via en av de intervjuade. 
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Resultat 
 
Resultatet inleds med en kort presentation av de två kvinnojourer som varit 
aktuella för studien. Därefter presenteras de teman som resultatet utgörs av. 
Varje tema innehåller ett antal illustrativa utdrag från de genomförda 
intervjuerna. Under varje excerpt förklaras innehållet och eventuella tolkningar 
görs. Varje tema avslutas med en kortare sammanfattning av det som 
behandlats. Genomgående kallar vi informanterna för ”jourkvinnor” och de 
kvinnor som söker sig till kvinnojouren för ”hjälpsökande”.  

 
På den ena kvinnojouren bedrivs arbetet på ett kvinnohus med tre anställda och 
flera ideellt arbetande. Huset har plats för flera kvinnor och barn som behöver 
boende. På dagtid och kvällstid finns jourkvinnorna tillgängliga för praktisk 
hjälp och samtalskontakter, men under natten är huset obemannat. På den andra 
kvinnojouren finns en lokal från vilken verksamheten styrs, hjälpsökande 
kvinnor tas emot och samtalskontakter bedrivs. Utöver den lokalen finns två 
lägenheter att tillgå för kvinnor i behov av boende. Här finns det en anställd som 
arbetar dagtid och ett tjugotal ideellt arbetande vilka sitter jour på kvällen vissa 
dagar i veckan. De ekonomiska villkoren för de olika kvinnojourerna skiljer sig 
åt. Det finns alltså olikheter i förutsättningar och i hur man jobbar på de olika 
jourerna, men något som de har gemensamt är att de håller en introducerande 
studiecirkel för sådana som vill bli aktiva. Här förmedlas både den teoretiska 
och erfarenhetsbaserade kunskap som finns inom kvinnojouren. De två 
kvinnojourerna som intervjuerna genomförts på är båda medlemmar i ROKS, 
som är en feministisk organisation. Förutom att stödja och hjälpa kvinnor som 
utsatts för våld av sina män arbetar kvinnojourerna också politiskt och med 
informationsarbete för att medvetandegöra den här problematiken hos 
allmänheten, olika föreningar och organisationer och makthavare.  
 
Vi vill betona att kontakten med de hjälpsökande kan se väldigt olika ut, det kan 
röra sig om enstaka telefonsamtal, några samtal på jouren eller mer långvariga 
kontakter. Jourkvinnornas berättelser syftar alltså inte enbart på det sistnämnda. 
Vår strävan har varit att jämn fördelning av excerpterna mellan jourkvinnorna. 
Några jourkvinnor som har uttryckt sig på ett väldigt illustrativt sätt och gett 
utförliga svar förekommer dock oftare än andra i resultatet. 
 
Det som framträtt i materialet är jourkvinnornas förhållningssätt till sin roll och 
uppgift gentemot de hjälpsökande. Något centralt i detta är det vi har valt att 
benämna som tolkningsrepertoarerna professionell och icke professionell. 
Jourkvinnorna ger olika bilder av vad det innebär att bedriva samtal och 
hjälpverksamhet som ideell respektive professionell, vilka har utgjort underlaget 
i framställningen av resultatet. 
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Samtalet 
Något som är en central uppgift i jourkvinnornas arbete är att bedriva samtal 
med de hjälpsökande. När de pratar om samtal blir skillnaderna mellan 
professionell och att vara jourkvinna tydlig.  
 
Excerpt 1 

Hilda: Men sen, alltså samtalen sen är ju annorlunda, då handlar det ju mycket om 
att kvinnorna får älta det som de har varit med om. Och jag lyssnar och försöker 
stötta, alltså jag är ju ingen terapeut så att jag har de där terapeutiska samtalen så 
utan det är mera att hon får prata egentligen om det som har hänt… Men jag 
försöker i alla fall och få henne att, att älta mycket, för det tror jag är läkande…  
 

Det framkommer att jourkvinnorna explicit säger att samtal och att prata i sig är 
något positivt för de hjälpsökande, att det fyller ett grundläggande behov. Hilda 
påtalar dock att det finns stora skillnader mellan olika samtal när hon säger ”... 
det är inga, alltså terapeutiska samtal så... alltså det är ju jättestor skillnad på 
samtal...”. Vår tolkning är att Hilda vill betona skillnaden mellan terapeutiska 
samtal och de samtal hon för på jouren. Jourkvinnorna beskriver att de 
hjälpsökande till en början har ett stort behov av att prata och älta. Deras uppgift 
blir då att lyssna, vilket är framträdande i materialet. Detta beskrivs som att de 
har ett stort behov av att berätta och gå igenom sina upplevelser av misshandeln 
och relationen om och om igen. Detta kan innebära att det till en början kan vara 
svårt att nå fram till och föra en dialog med den hjälpsökande. Det finns 
beskrivningar av detta som att de hjälpsökande är ”blockerade” och att de inte 
riktigt är mottagliga för att ta in andras perspektiv.  
 
Excerpt 2 

Intervjuare 1: Vad utmärker ett bra samtal för dig? 
Irmeli: Ja det är att samtalet är levande. Det värsta jag vet, eller som jag, då jag 
inte tycker att det är fruktbart längre, det är om, när man ältar. I viss mån måste 
man älta själva händelserna, men när det börjar gå på verklig rundgång och det 
inte är levande längre, det är jobbigt tycker jag. 

 
Det framträder i materialet att det finns gränser för när det inte är givande att 
älta längre. Detta visas när Irmeli beskriver det som att hon ”... inte tycker att det 
är fruktbart längre... ”. En tolkning är att hon verkar ha en förhoppning om att 
det genom samtalet ska ske en konstruktiv utveckling, att det ska motverka 
stagnation i den hjälpsökandes förhållningssätt.  I talet i excerpt två framgår 
således att rollen som jourkvinna omfattar både att lyssna och att arbeta för en 
förändring.  
 
Den första tiden beskriver de som präglad av att de hjälpsökande ältar mycket. 
Vi tolkar det som att ordet älta i excerpt två får en negativ klang och blir en 
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beskrivning av något onödigt eller improduktivt. Det kan tyckas motsägelsefullt 
att de använder sig av det ordet samtidigt som de säger att det behövs. Det skulle 
kunna indikera att jourkvinnorna har en föreställning om att det finns något 
utöver ältandet, ytterligare en fas, som ett led i en utveckling. Det är svårt att 
avgöra orsaken till ordvalet, om de vill uppnå något särskilt eller om det är ett 
sätt att positionera sig gentemot oss som intervjuare och blivande psykologer 
och därmed representanter för det professionella. Jourkvinnorna förefaller ha en 
uppfattning om hur en önskvärd förändring ser ut för de hjälpsökande, innan de 
hjälpsökande själva är där, vilket kan leda till otålighet. Detta skulle delvis 
kunna handla om att jourkvinnorna har en god vilja att stötta och bidra till de 
hjälpsökandes bättre mående. Att avgöra när ältandet bör gå över i något mer 
konstruktivt och att vara trygg i att detta kommer att ske, kan vara komplicerat.  
  
Excerpt 3 

Fanny: Just bli starkare av att ha någon att prata med och försöka, att försöka, att 
de ska, kunna hitta sina egna verktyg för å påverka sin situation, för det är ju det, 
det är ju det det handlar om från vår sida, att vi ska hjälpa dem att hitta sin egen 
styrka.    

 
Fanny lyfter fram att det i samtalen handlar om att få fram de hjälpsökandes 
”egen styrka”. Detta är något som återkommer i jourkvinnornas berättelser. Det 
verkar som att jourkvinnorna således vill bidra till att de hjälpsökande ska kunna 
leva och känna sig som självständiga individer. Hjälp till självhjälp, att bygga 
upp självförtroendet och att de hjälpsökande ska öva på att vara aktiva och ta 
ansvar är ytterligare exempel på vad som enligt jourkvinnorna är viktigt att 
uppmuntra och fokusera på i kontakten med de hjälpsökande för att uppnå detta. 
Jourkvinnorna betonar vikten av att inte ta över, utan att de hjälpsökande ska 
agera på egen hand i så stor utsträckning som möjligt för att återfå självtilliten. 
Vi ser det som att det i talet ges en bild av de hjälpsökande som kompetenta och 
resursstarka.   
 
Excerpt 4 

Görel: Mm, jag, jag frågar ofta vad, jag tror jag brukar säga ”vad kan jag hjälpa 
dig med?” eller ”vill du berätta vad det är som har hänt?” det beror lite på vad de 
öppnar med… Och så, ja, frågar lite, lite följdfrågor så där så jag får lite bild av, 
vad det är som har hänt och, mm, sedan försöker jag ju få reda på vad, vad det är 
för hjälp hon vill ha… 

 
För att få en bild av de hjälpsökandes situation behöver jourkvinnorna ibland 
ställa frågor. Det framkommer att frågandet blir både ett sätt att validera de 
hjälpsökande och få information om vad som har hänt. Vikten av att ställa frågor 
som uppmuntrar berättandet betonas och Irmeli beskriver att detta uppnås 
genom att ställa ”öppna frågor”. Detta skulle kunna tolkas som att detta är ett 
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sätt att visa att det är de hjälpsökande som har kunskap om sin situation, ett slags 
respekt.  
 
Excerpt 5 

Cilla: Så att man lyssnar och sen så kan man ställa lite motfrågor och så börjar de 
att tänka ”men gud så där har han gjort mot mig” och sen har vi ”makt och 
kontrollkurvan” och grejer som man kan visa liksom hur han, det står den där 
bakom där det står precis. ”Men kolla här ja men det är ju så han hotar ju mina 
djur och plockar bort min familj och” så de vaknar upp. 

 
I jourkvinnornas berättelser framgår att de eftersträvar en öppen och tolerant 
attityd i bemötandet av de hjälpsökande för att visa att deras upplevelser är 
viktiga. Något som skulle kunna inverka på detta är den kunskap och erfarenhet 
som jourkvinnorna besitter angående kvinnomisshandel. Beskrivningar som 
skulle kunna tyda på det här förekommer både explicit och mer implicit och 
Cilla exemplifierar detta när hon pratar om ”makt- och kontrollkurvan” som är 
en del av en teoretisk modell vilken som beskriver bakomliggande mekanismer 
och förlopp vid kvinnomisshandel. Det är rimligt att tänka sig att de vägleds i 
kontakten med de hjälpsökande av denna kunskap. Användandet av en teori 
måste till viss del bli generaliserande, men det innebär också en risk för att 
öppenheten inför den hjälpsökandes unika erfarenheter undergrävs. Det 
framkommer inte i materialet hur mycket respektive jourkvinna pratar om sin 
teoretiska bakgrund med de hjälpsökande som de har kontakt med. De har ingen 
skyldighet att göra detta, men det skulle kunna underlätta i deras förhållningssätt 
gentemot de hjälpsökande. Både att göra detta och samtidigt få tillfälle att 
reflektera kan göra det lättare att hitta en balans mellan den öppna inställningen 
och teoretiska grundantaganden. Det är förståeligt att det kan vara svårt att 
genomföra särskilt till en början då den hjälpsökandes kaotiska livssituation är 
särskilt påtaglig.   
 
Excerpt 6 

Alma: Men hjälpen går alltid till på så sätt att det är hjälp till självhjälp. Så det är 
aldrig så att vi ringer, eller vi fixar. Men vi säger till, att ”nu måste vi se till att 
pojken kommer till skolan, att han får börja i någon klass”, ”du måste ta kontakt” 
och så ger man tips. 

 
Ett exempel på att det är hjälp till självhjälp är att jourkvinnorna betonar att det 
är de hjälpsökande som ska ta egna beslut och att jourkvinnorna inte ska ge råd 
som Alma uttrycker ”... det är aldrig så att vi ringer, eller vi fixar... ”. Men i talet 
finns oklarheter kring vad ett råd egentligen innebär. I utdraget ovan finns ett 
exempel på detta när Alma säger ”... men vi säger till, att ’nu måste vi se till att 
pojken kommer till skolan, att han får börja i någon klass’, ’du måste ta kontakt’ 
och så ger man tips...”. Detta skulle kunna ses som ett råd eller en uppmaning. 
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Det finns i materialet beskrivningar som visar på en uppdelning som 
jourkvinnorna gör när det gäller att ge råd. Det verkar som att de vid praktisk 
hjälp är mer benägna att ge råd, men när det gäller den hjälpsökandes eventuella 
uppbrott från sin man och hennes känslomässiga process vill de undvika att vara 
styrande. När jourkvinnorna talar om att de hjälpsökande ska bli mer aktiva, 
innebär det alltså i Almas fall att hon talar om sig själv som mer aktiv och 
vägledande i bemötandet av de hjälpsökande.    
 
Något som dock påverkar jourkvinnorna i hur aktivt de förhåller sig är synen på 
de misshandlande männens beteende och roll i förhållande till den hjälpsökande 
kvinnan. En skildring som förekommer om mannen är att han är den som har 
dominerat relationen och styrt den hjälpsökande. Detta är något som de förhåller 
sig till genom att eftersträva att i så hög grad som möjligt inte ha en liknande roll 
i kontakten med den hjälpsökande. Elsa säger ”… jag har svårt med det där 
liksom att ’nu tycker jag’ och det ska man ju definitivt inte tala om för dem 
heller hur de ska bete sig och, och hur de ska göra för att då, då har man ju tagit 
den där rollen, som den personen innan tycker jag”. Samtidigt som 
jourkvinnorna poängterar att de inte vill vara för styrande, så är det svårt att 
komma ifrån att de ibland måste ge de hjälpsökande konkret stöttning på ett 
vägledande sätt. En tolkning är att det kan leda till en form av dilemma i 
bemötandet att behöva balansera dessa två förhållningssätt. 
 
Jourkvinnornas icke professionella identitet kommer fram när de pratar om 
professionella som om de är väldigt styrande och aktiva. Alma uttrycker detta 
genom att säga ”… om man exempelvis som ni är, psykolog. Då kan man ju 
säga ’men du, stopp och belägg, det här hänger inte ihop’. Men jag kan ju inte 
sitta som lekman här och säga nåt sånt”.  
 
Excerpt 7 

Fanny: Att de, det är ju min starkaste tro i alla fall, att du kan tänka en sak i 
huvudet hur många gånger som helst när du går hemma, men att höra dig själv 
säga en sak högt förstärker så mycket mer, så att våga sitta där och lyssna på 
henne när hon för första gången kanske säger nånting högt om vad hon har varit 
med om, det är ett väldigt, stort ögonblick för henne troligtvi, tror jag. Så, så 
därför tror jag att min främsta uppgift är att, att bekräfta henne och göra, göra klart 
för henne att jag förstår vad hon säger, och att jag tror på vad hon säger.  

 
Något som jourkvinnorna beskriver som verksamt för de hjälpsökande är att få 
höra sig själv berätta om sina upplevelser och att ha någon att berätta om dem 
för. Fanny säger ”… att höra dig själv säga en sak högt förstärker så mycket 
mer…”, vilket visar på detta. Vår tolkning är att jourkvinnornas betoning av att 
verbalisera sina upplevelser pekar på en syn på att det i bearbetningsprocessen är 
viktigt att den hjälpsökande själv får skapa sin egen berättelse av vad som hänt. 
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Här blir bekräftelsen från jourkvinnorna viktig. Att bekräfta de hjälpsökande är 
centralt i jourkvinnornas bemötande av dem för att de ska känna sig trodda och 
mottagna, vilket framkommer i materialet. Bekräftelse och validering är även i 
professionella, behandlande samtal viktiga inslag. Just här kan jourkvinnorna 
sägas röra sig inom en professionell tolkningsrepertoar. I utdraget ovan beskrivs 
en väldigt ensam och osäker hjälpsökande kvinna. Genom detta sätt att uttrycka 
sig skapas en bild av en ojämlik relation, vilket skulle kunna göra jourkvinnans 
uppgift mer ansvarsfull. I talet konstrueras två olika roller som utgör grunden för 
relationen. Vi tolkar det som att Fanny här definierar sig som jourkvinna, hon 
formulerar sin uppgift och relation till den hjälpsökande.  
 
Excerpt 8 

Fanny: …plus att dessutom, går hon och gör en polisanmälan så ska inte poliserna 
kunna säga att det är kvinnojouren som har lagt orden i munnen på henne. Utan 
det ska vara hennes egen, att, så, nej, där är jag väldigt noga. 

 
Fanny beskriver att hon får tänka på vad hon säger, eftersom kvinnojouren har 
fått kritik. Detta gäller bland annat att de hjälpsökande kvinnornas berättelser 
måste komma från dem själva och hålla i ett polisförhör, men också för att inte 
skrämma iväg kvinnorna genom att vara för dominanta. Det märks i materialet 
att de konstruerar identiteten icke professionell och att det omfattar att inte vara 
styrande. Alma benämner sig som lekman och menar att hon främst måste 
lyssna och vara försiktig med att konfrontera den hjälpsökande. Hon säger 
vidare ”… och det är inte minst utifrån, kritik får vi ju ändå, så att det gäller ju 
att vara försiktig”. Här tolkat vi det som att hon syftar på att kvinnojouren kan få 
kritik från olika håll, vilket påkallar aktsamhet.  
 
Liksom vid mer professionella samtal, eller mer specifikt behandlande samtal, är 
det viktigt att den hjälpsökande får skapa sin förståelse av den egna situationen 
med egna ord. Inom kvinnojoursverksamheten blir dock vikten av det här ännu 
tyngre, då de berättelser de hjälpsökande ger oftare blir föremål för granskning 
från andra myndigheter såsom polis och domstol. Här kan således 
jourkvinnornas hållning förklaras utifrån en professionell tolkningsrepertoar.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi har tagit upp hur jourkvinnorna talar om 
olika aspekter av samtal. Detta omfattar samtalets betydelse och funktion för de 
hjälpsökande. Förhållandet mellan bearbetning och förändring behandlas också 
kopplat till begreppet ”älta”. Därefter tas önskvärda mål med samtalen upp, till 
exempel att återfå självtilliten och exempel på verktyg de använder såsom att 
ställa frågor och bekräfta de hjälpsökande. Vidare beskrivs det förhållningssätt 
jourkvinnorna eftersträvar gentemot de hjälpsökande, exempelvis att vara öppna 
och toleranta, och att de integrerar sin kunskap i detta förhållningssätt. Deras 
beskrivning av vad de gör tillsammans med de hjälpsökande innehåller begrepp 
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och centrala problemområden som man arbetar med i professionella 
sammanhang. De nämner till exempel att ge dem bättre självförtroende, hjälp till 
självhjälp och verktyg.  
 
De hjälpsökande 
Jourkvinnornas uppfattning av de hjälpsökande som syns i materialet är 
relevanta för jourkvinnornas bemötande, varför vi ger en beskrivning av dessa 
nedan.  
 
Excerpt 9 

Doris: … så de behöver hjälp med precis allting och framförallt, de behöver ju då 
få prata och få laga sig lite psykiskt då mycket och många har ju barn med sig då 
får man ju, de behöver hjälp med barnen. 
 

I talet ovan skapas en bild av de hjälpsökande som väldigt behövande, 
åtminstone till en början. Det betonas, som ovan nämnts, att de behöver prata för 
att bearbeta och att ”… de behöver hjälp med precis allting…”. Det påtalas 
också att de hjälpsökande är väldigt medtagna när de kommer, att det är en stor 
anspänning att kontakta och ta steget att komma till kvinnojouren. Johanna säger 
att de hjälpsökande är i stort behov av hjälp och att de ”… är oftast väldigt 
känslomässigt trötta och har inte riktigt ork…”. Skildringar av de hjälpsökande 
som försiktiga och vaksamma, som att de vill försäkra sig om att jourkvinnorna 
kan ta emot det de har att berätta innan de anförtror sig förekommer. Elsa 
beskriver hur sveket från den hjälpsökandes man fått henne att förlora tilliten 
och att det tar tid att få den hjälpsökandes förtroende, hon säger ”… gäller nog 
och få lite mer tillit och förtroende…” och ”… det tar nog sin tid…”. Görel tar 
upp en annan aspekt när det gäller tillit. Hon säger att de hjälpsökande har ”… 
lite svårt och lita på människor överhuvudtaget, man kan ha blivit illa behandlad 
av, av myndigheter och så”. Här gör Görel en koppling mellan de hjälpsökandes 
tillit och auktoriteter, vilket kan göra att den hjälpsökande är lite på sin vakt 
även i kontakten med kvinnojouren. Detta skulle kunna medföra att bemötandet 
under de första samtalen får stor betydelse för hur relationen utvecklas. I dessa 
exempel ser man hur jourkvinnorna konstruerar en tolkningsrepertoar kring de 
hjälpsökande som att de är sårbara och i stort behov av stöd och hjälp. Det bör 
dock noteras att det finns flera undantag från den här beskrivningen av de 
hjälpsökande i materialet.  
 
Excerpt 10 

Alma: De har varit, äh, väldigt självsäkra, kraftfulla kvinnor och sett bra ut och 
varit väldigt arga när de har kommit då. Så det har inte varit några som ”tycka 
synd om” eller… 
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Även Irmeli återger att hennes föreställning av de hjälpsökande utmanats vid 
mötet med dessa. Hon säger ”Ja visst, men man trodde att det här var, ja på nåt 
sätt stukad och så var det någon som verkligen mopsa upp sig…”. Hon beskriver 
också att hon blivit ifrågasatt av de hjälpsökande, vilket talar mot bilden av dem 
som passiva och hjälplösa. Att det uttrycks förvåning skulle kunna indikera att 
det funnits en föreställning hos jourkvinnorna om att de hjälpsökande ska vara 
hjälplösa och nedtryckta.  
 
Tolkningsrepertoaren om de hjälpsökande som behövande, men med få krav, 
skulle kunna få som konsekvens att det blir lättare att inta en icke professionell 
hållning. Det blir därigenom lättare att inta en passiv roll som främst innebär att 
finnas till hands och vara ett stöd. Den motsatta bilden av de hjälpsökande, som 
ges i excerpt tio, utmanar tolkningsrepertoaren om de hjälpsökande och därmed 
den icke professionella identiteten. När det riktas uttalade krav mot 
jourkvinnorna skulle det kunna innebära att de tvingas sätta gränser och bli mer 
styrande. Detta skulle kunna ses som ett ideologiskt dilemma.   
 
Excerpt 11 

Hilda: ... sen det här att försöka ta bort skammen för många har ju aldrig berättat 
det för nån, eller det är ju det vanligaste att man inte har berättat för nån, så. Och 
sen det här med skulden, det tycker jag är viktigt och sen att man, man får nåt 
förtroende naturligtvis, det är ju jätteviktigt… 
 

Jourkvinnorna talar om att det är väldigt vanligt att de hjälpsökande skäms över 
att ha blivit misshandlade och att de skuldbelägger sig själva för att det har hänt. 
Hållningen är att inte resonera kring skuldfrågan utan att konsekvent lägga 
ansvaret på mannen, vilket vidare uttrycks av Hilda som ”… man liksom påvisar 
hela tiden att det är hans ansvar, att hon omöjligt kan vara äh, skuld till det som 
har hänt”. Det här sättet att uttrycka sig kan göra det svårare att validera den 
hjälpsökandes känsla av skuld, trots att det finns en vetskap om att de ofta 
skuldbelägger sig själva. Det här förhållningssättet, att lägga skulden på 
mannen, skulle kunna vara påverkat av den teoretiska kunskap som 
jourkvinnorna ibland refererar till i sitt tal. Det kan således uppstå ett dilemma 
mellan den teoretiska förförståelsen och empatin för och identifikationen med 
den hjälpsökande.   
 
Excerpt 12 

Görel: … om det är hennes pojkvän det handlar om så försöker jag inte döma 
honom för hårt direkt för jag tycker ofta att han är en ja, jag blir ju jättearg liksom, 
på de här killarna ofta… utan jag försöker koncentrera mig på vad han har gjort i 
så fall då att ”så får man inte göra mot dig” och ”det är faktiskt förbjudet” och ja 
och så vidare. Men det är svårt för ibland blir man jättearg. 
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Det framkommer i materialet att skuldkänslorna gör det viktigt att inte visa 
negativa känslor inför det som har hänt och mannen som den hjälpsökande har 
levt med, så att de hjälpsökande märker det. Johanna uttrycker att det är viktigt 
att inte döma de hjälpsökande om de till exempel säger ”… jo men jag älskar 
honom, jag vill gå hem till honom igen” eftersom de redan känner skuld. I 
Görels utdrag märks att hon förhåller sig genom att kontrollera sina känslor inför 
de hjälpsökande på ett medvetet och strategiskt sätt. Det här skulle kunna tyda 
på att jourkvinnorna behöver kunna hantera att både vara tillgänglig här och nu 
och ha en viss distans för att kunna se vad den hjälpsökande behöver. Att inte 
visa känslor skulle kunna ses som ett sätt att förhålla sig professionellt. Det är ett 
sätt att inte blanda in sig själv som privatperson. I Görels fall ser vi att hon 
hanterar detta genom att skilja på handling och person när hon säger ”… utan 
jag försöker koncentrera mig på vad han har gjort…”. Det märks dock i talet att 
Görel blir känslomässigt berörd och upplever det som problematiskt när hon 
uttalar att ”… det är svårt för ibland blir man jättearg”. Vi gör en tolkning om att 
det kan vara en konflikt att hantera detta att inte visa upprördhet och samtidigt 
lägga ansvaret för misshandeln på mannen. 
  
Excerpt 13  

Johanna: Det är också ol, alltså det är väldigt individuellt och olika från kvinna till 
kvinna och fall till fall. Det som oftast behövs är stöd, alltså många saker, det 
vanliga är att mycket har fallit på en gång. 
 

Även om det finns vissa drag i beskrivningarna som sägs gälla för många av de 
hjälpsökande, Johanna menar att ”… det som oftast behövs är stöd…”, så 
framhävs också vikten av att se till den enskilda individens egenskaper och 
behov. Detta illustreras i excerpten ovan med orden ”… det är väldigt 
individuellt…”. Varje hjälpsökande kvinna har sin historia och sitt sätt att 
hantera sitt liv. Dessa två beskrivningar som återfinns i Johannas uttalande 
skulle kunna vara uttryck för två olika tolkningsrepertoarer. Den första handlar 
om ett observerat mönster i de hjälpsökandes behov, medan den andra rör att det 
finns skillnader, att varje individ är unik. Båda perspektiven är nödvändiga i 
rollen som jourkvinna och detta gäller även i professionella sammanhang. 
 
Excerpt 14 

Hilda: Och sen tycker man att, alltså man tycker väldigt synd om de här männen. 
De har säkert jätteångest och jätteproblem. Äh, vad är det mer för fördomar? Nej, 
men just det här att man tror att det är en speciell grupp, tror jag är det värsta. Att 
de skulle vara några äh, lägre stående, ja, att de skulle vara psykiskt sjuka eller 
outbildade eller ha inga jobb eller, alltså man har mycket förutfattade meningar så, 
tycker jag.  
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I de uttalanden i materialet som handlar om samhällets syn när det gäller de 
hjälpsökande och problemet med kvinnomisshandel, framkommer frustration 
över att det finns mycket åsikter i samhället om den här problematiken, som de 
anser är fördomsfulla. Detta kan handla om de kvinnor som blir misshandlade, 
vilket Hilda syftar på när hon säger ”… just det här att man tror att det är en 
speciell grupp…”. Det kan också gälla synen på männen som misshandlar, 
vilket Hilda hänvisar till med orden ”… man tycker väldigt synd om de här 
männen. De har säkert jätteångest och jätteproblem”. Jourkvinnorna beskriver 
också hur de sedan de blivit aktiva inom kvinnojouren ställts inför egna 
fördomar. Kontakten med de hjälpsökande och den inledande kursen har 
utmanat och kraftigt minskat dessa. 
 
I materialet uttrycks besvikelse över att samhället inte är bättre rustat när det 
gäller att skydda dessa kvinnor och barn som är utsatta. Görel säger ”… och 
också när man känner att samhällets resurser inte riktigt fungerar som man 
vill…”. Hon nämner att till exempel Socialtjänsten och BUP kan ha svårt att 
hinna med att ta emot de hjälpsökande. 
 
Vårt intryck är att jourkvinnorna när de talar om den här problematiken på en 
samhällsnivå, kan hävda sin kunskap inom detta område på ett mer bestämt sätt, 
vilket kan ses som en mer professionell hållning. När de pratar om arbetet på 
jouren och bemötandet av de hjälpsökande är de mer återhållsamma och lyfter 
fram de hjälpsökandes tolkningsföreträde.   
 
Sammanfattningsvis beskriver jourkvinnorna variationen bland de hjälpsökande 
vad gäller behov och personlighet. Två olika bilder som växer fram är den 
behövande och den kraftfulla. Jourkvinnorna menar att det är viktigt att ta 
hänsyn till dessa skillnader i bemötandet. Vidare beskrivs den centrala plats som 
frågan om skuld och skam hos de hjälpsökande har i jourkvinnornas synsätt och 
vilka implikationer detta får för jourkvinnornas beteende, att kontrollera sina 
känslor. Slutligen tas samhällets förhållande till den här problematiken upp och 
de känslor det väcker hos jourkvinnorna.   
 
Gränser 
På många olika sätt har jourkvinnorna lyft upp svårigheter med och 
nödvändigheten av gränssättning. Gränssättning förekommer i all mänsklig 
interaktion, men är också något centralt i professionella sammanhang, varför vi 
valt att lyfta fram det jourkvinnorna sagt om detta.  
 
Excerpt 15 

Elsa: Sedan är man ju, vi är olika som jobbar så här med va, så att det, en del 
kanske frågar mer och så, men jag, jag vill inte vara som, känna att jag är som en 
terapeut eller vad man ska säga utan, jag vill vara medmänniska. 
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Jourkvinnorna lyfter fram att sättet att förhålla sig till de hjälpsökande nog ser 
olika ut för de olika jourkvinnorna. Vem som tar initiativ, hur aktiv man är och 
vilka gränser man vill ha kan skilja sig åt. Alma uttrycker att det förs en 
diskussion om jourkvinnornas olika förhållningssätt. Hon visar på att det finns 
stora skillnader när hon säger ”… det finns en del som menar att på att vi måste 
sätta upp regler, ’hit men inte längre’ eller, eller ska vi tillåta att vi umgås privat 
exempelvis…”. I excerpten ovan kan en icke professionell tolkningsrepertoar 
skönjas i jourkvinnans koppling mellan att ställa frågor och att vara terapeut 
eftersom hon vill vara ”medmänniska”, vilket får som följd att hon inte vill ställa 
för många frågor. En annan bild som finns i materialet är att jourkvinnorna 
använder sig mycket av frågor i bemötandet av de hjälpsökande utan att koppla 
detta till att vara professionell. Hilda säger ”… alltså jag är ju mycket för att 
fråga alltså…”. Här syns således en skillnad vad gäller innehållet 
tolkningsrepertoaren icke professionell mellan olika jourkvinnor.  
 
Excerpt 16 

Görel: Men det är ju lite svårt att sätta gränser och, jag tyckte väldigt mycket om 
henne så det var inte, det var liksom inte jobbigt för mig att gå och fika eller så 
där, men, så att då får man ju tänka att ja, ok, det här är ändå ideellt arbete som jag 
gör och jag måste ha tid och fika med mina andra kompisar också, så. Så det lärde 
jag mig ganska mycket av, det var ett rätt, det var ganska tidigt jag hade den här 
kontakten så då lärde jag mig att jag måste sätta gränser för bådas skull. Man får 
inte lägga ner för mycket tid, man kommer för nära så där för det, hon behöver ju 
också, alltså jag ska ju inte vara någon kompis för henne så, utan hon måste ju 
hitta sina egna, riktiga kompisar så att säga. 

 
I jourkvinnornas berättelser ges relationen till de hjälpsökande stort utrymme. 
Det finns inga riktlinjer för hur personlig relationen får bli, men genomgående 
lyfts frågan om gränssättning upp. Att vara tillgänglig men samtidigt hålla en 
viss distans blir en svårighet varje jourkvinna får förhålla sig till i varje kontakt. 
Det här märks i Görels excerpt när hon benämner sig själv som ”kompis” och att 
hon gör saker tillsammans med den hjälpsökande som vänner kan tänkas göra, 
”gå och fika”. Samtidigt säger hon vidare att ”… jag ska ju inte vara någon 
kompis för henne…” och att den hjälpsökande behöver hitta ”egna, riktiga 
kompisar”. Detta tolkar vi som ett motsägelsefullt tema och ett uttryck för 
variabilitet i talet.  
 
Gränserna behövs enligt jourkvinnorna av olika anledningar, till exempel för att 
inte bli för betydelsefull för barnen eller för att relationen inte ska bli för privat. 
I excerpt sexton ställs, förutom det som beskrivits ovan, gränssättning och att 
tycka om den hjälpsökande emot varandra. Det här skulle kunna vara ett tecken 
på ett ideologiskt dilemma. Det här dilemmat kan tänkas uppstå ur en 
motsägelse mellan den feministiska tolkningsrepertoar som finns inom 
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kvinnojouren och tolkningsrepertoaren om ideell verksamhet. Att tycka om den 
hjälpsökande uttrycker en mer jämbördig relation och skulle kunna spegla ett 
solidariskt förhållningssätt som den feministiska tolkningsrepertoaren kan 
tänkas innehålla. Den ideella tolkningsrepertoaren representeras av jourkvinnans 
ord ”… det här är ändå ideellt arbete som jag gör och jag måste ha tid och fika 
med mina andra kompisar också…” och kan visa på de faktiska begränsningar i 
hur stor arbetsinsats man kan göra som jourkvinna. Dessutom skulle det här 
ställningstagandet kunna färgas av föreställningar om vad ideellt arbete är, som 
till exempel mindre, frivilliga insatser. Gränssättningen som Görel gör för 
”bådas skull”, kan ses som ett mer professionellt färgat ställningstagande genom 
att hon tar ansvar både för sig själv och för den hjälpsökande när hon formulerar 
villkoren för deras relation.  
 
Excerpt 17 

Alma: Och det är, det är aldrig lätt för att, vi har ju uppe det ibland när vi har 
möten, hur man ska förhålla sig mot sin klient eller sin kontaktperson eller hur vi 
nu ska kalla det för. Och då är det ju så att vi är olika. En del är ju lite grann det 
här att man gärna vill, kommer med bullar och går på bio och, väldigt 
omhändertagande och inkännande, medan andra ser det mer som att ”jag gör ett 
jobb…”. 

 
I excerpt sjutton benämner jourkvinnan de hjälpsökande på olika sätt, ”klient” 
och ”kontaktperson” vilka kan anses tillhöra olika tolkningsrepertoar, 
professionell respektive icke professionell. Detta kan tyda på en otydlighet kring 
vilken innebörd jourkvinnan ger tolkningsrepertoaren icke professionell. Vidare 
kan hennes beskrivningar av de olika förhållningssätten gentemot de 
hjälpsökande ses som uttryck för dessa tolkningsrepertoarer. ”Bullar”, 
”omhändertagande” och ”inkännande” representerar då den icke professionella 
och ”jag gör ett jobb” den professionella.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ovan beskrivna om excerpt sexton och 
sjutton belyser svårigheter som uppstår när det inte finns några formella 
riktlinjer för relationen. Ytterligare en aspekt av detta är att otydligheten också 
får implikationer även för de hjälpsökande. Som Alma vidare säger ”… om det 
bor två kvinnor, säg att de har varsin kontaktperson och de kontaktpersonerna 
förhåller sig väldigt olika… så jämför de ’åh, va, jasså gör ni sånt?’, ’ja, men det 
gör aldrig vi, det gör aldrig min kontaktkvinna’. Så att det, det är knepigt”. Vi 
tolkar det som att Alma skapar sina egna gränser då det inte finns några tydliga 
riktlinjer.   
 
Excerpt 18 

Fanny: Ja, det är klart att man kan känna sig frustrerad och otillräcklig så, men det 
gör man, det gör man ofta.   
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Problematiken med gränssättning kan delvis sägas uppkomma ur en strävan att 
göra en insats och göra sitt yttersta. Detta är också något som kan göra att man 
känner sig ”frustrerad och otillräcklig”, vilket påtalas av jourkvinnorna. Kristin 
beskriver detta ”… sedan var det lite så här att man känner lite så här panik att, 
vad ska man göra, hur ska jag hjälpa henne…”. Genom att det inte finns klart 
definierade direktiv, tolkar vi det som att det blir otydligt vilka krav som kan 
ställas på en som jourkvinna och därmed också otydligt vilka krav som är 
orealistiska. Eftersom avsaknaden av sådana kan sägas tillhöra den icke 
professionella tolkningsrepertoaren, kan känslorna av otillräcklighet delvis 
förklaras av densamma. Denna tolkning innebär i sin tur att en mer professionell 
identitet, som alltså skulle medföra tydligare mål, möjligtvis skulle kunna 
motverka känslan av otillräcklighet till viss del.  
 
Excerpt 19 

Johanna: Det blev liksom så starkt och så tungt så att jag inte riktigt orkade med 
det ibland och nu försöker jag jobba, det går i perioder det med, men nu, jag 
försöker verkligen inse att jag måste ha mina personliga gränser och också sätta 
stopp när jag märker att jag börjar köra på för fort eller så där, att varva ner lite, 
inte ta på mig lika mycket arbete och också med kvinnorna, att försöka hela tiden 
att tänka på att det här är en annan individ, det är dens berättelse, det är inte min 
berättelse. Så även om jag kan tycka att det är sorgligt och hemskt och så att jag 
inte tar på mig den berättelsen så mycket utan, ja, det, men det är någonting som 
fortgår hela tiden, det är en process, den är inte färdig. 

 
Jourkvinnorna tar upp svårigheterna med vad man ska göra av det man får höra. 
Att härbärgera de känslomässigt engagerande och ofta osannolika berättelser de 
får höra kan vara tungt och de lär sig efter hand att stänga av då de går hem. 
Detta är en annan typ av gränssättning som tas upp. Johanna åsyftar hur hon 
aktivt arbetar och reflekterar över detta när hon säger ”försöker jag jobba” och 
”… jag försöker verkligen inse att jag måste ha mina personliga gränser…”. 
Hon beskiver detta som ”… någonting som fortgår hela tiden, det är en process, 
den är inte färdig”. Hon pratar även om vilka strategier hon använder för att 
sätta ramar för sitt engagemang när hon säger ”… inte ta på mig lika mycket 
arbete…” och ”… att tänka på att det här är en annan individ…”. Det hon tar 
upp är alltså hur hon begränsar sitt engagemang både vad gäller tid och 
ansträngning samt att hon försöker motverka överidentifiering med den 
hjälpsökande. 
  
Det sistnämnda är en problematik som förekommer vid alla former av hjälpande 
samtal och i andra, professionella sammanhang är det brukligt att man får 
handledning för att hantera detta. Överidentifiering kan verka hämmande på 
jourkvinnans förutsättningar att kunna hjälpa och kan orsaka henne personligt 
lidande, varför det kan vara nödvändigt att försöka motverka detta på olika sätt. 
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Johannas sätt att prata om de strategier hon använder tyder på en medvetenhet 
som är viktig att utveckla och reflektera över även i en professionell kontext, 
både av etiska och personliga skäl. I Johannas fall kan man dra slutsatsen att hon 
genom egna erfarenheter fått kunskap om detta.  
 
Excerpt 20 

Johanna: Sedan tycker jag det är ganska, alltså det är ganska viktigt att man mår 
bra själv. … Och det gäller att alla vi som jobbar här är ganska öppna med det 
liksom att man säger till om man känner att man inte riktigt mår bra själv liksom. 
 

I materialet påpekas det att man behöver må bra psykiskt för att orka vara 
verksam. Johanna säger att det är ”… viktigt att man mår bra själv…”. Det här 
uttalandet tyder på att arbetet på kvinnojouren kan vara påfrestande. I hennes 
beskrivning så ser man också att öppenhet mellan jourkvinnorna är en viktig del 
i arbetet. Framträdande i materialet är att de övriga jourkvinnorna ses som en 
viktig resurs för att ventilera svårigheter och frågor. Ett exempel på detta är när 
Cilla säger ”… och så pratar vi mycket här på jobbet, med varann om saker och 
ting när det är tungt”. Detta kan ses som en form av kamrathandledning.  
 
En tolkning av den öppenhet som Johanna berör är att den kan bli både positiv 
och negativ för de verksamma. Det positiva skulle kunna vara att det skapas en 
känsla av gemenskap, och därmed underlättas en gynnsam kultur på 
kvinnojouren. Något som skulle kunna bli problematiskt är att det inte finns 
några formaliserade rättigheter och skyldigheter, vilket kan göra vissa frågor 
mer personliga och laddade. Detta eftersom mycket av arbetet på jouren bygger 
på jourkvinnornas känsla av lojalitet och engagemang för frågan. Det skulle 
kunna innebära svårigheter att som individ stå upp gentemot kollektivet. 
 
Excerpt 21 

Irmeli: Ja. Vi får ju oftast inte någon uppföljning om vad som händer med dem 
heller, så man måste släppa dem alltså, annars så går det inte, att tänka på det hela 
tiden.  

 
Jourkvinnorna tar upp svårigheten med att inte veta hur det går för de 
hjälpsökande efter att de haft en kontakt eller bott i lägenheterna/huset. 
Ovissheten kan vara tung, men är något de måste acceptera eller som de vänjer 
sig vid, som Irmeli uttrycker ”… så man måste släppa dem alltså, annars så går 
det inte, att tänka på det hela tiden”. Att ha uppföljning och ett tydligt avslut tror 
vi skulle kunna underlätta möjligheten att utvärdera om hjälpen varit tillräcklig 
och verksam. Det skulle dessutom kunna fungera som en värdefull uppmuntran 
för jourkvinnorna. Många gånger får de också reda på hur den hjälpsökande har 
det efter tiden på kvinnojouren och detta beskrivs som något positivt. Doris 
beskriver att man stöter på de hjälpsökande och att man då kan ”… fråga lite hur 
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de har det och så, då det känns ju bra då”. De här frågorna kan höra ihop med i 
vilken grad kontakten är strukturerad. Jourkvinnorna skulle kunna vara behjälpta 
av ett mer strukturerat förhållningssätt i bemötandet, till exempel vad gäller mål 
och planering av kontakten. 
 
Excerpt 22 

Lisa: Det är nog när barn är med tror jag, som man tycker att det är lite extra, ja 
det är hemskt liksom. … Att det ändå är små barn, ja eller äldre barn också, men 
det är nog det svåraste tycker jag att kunna, ja man tänker sig in i deras liv liksom, 
hur de kommer påverkas av det och så. … Det känns lite tragiskt eller vad man 
ska säga.  
 

Framträdande i materialet är att jourkvinnorna tar upp olika frågor som berör 
barnen till de hjälpsökande. De beskriver det som att det är svårt att hantera när 
de hjälpsökande kvinnorna har barn med sig till kvinnojouren, vilket illustreras 
av Lisa när hon säger ”… är nog det svåraste tycker jag…”. Det kan väcka 
känslor av vemod, frustration och ilska. Barnen beskrivs bland annat som extra 
utsatta till exempel av Hilda ”… för att de, alltså de är ju oskyldiga, de har ju 
liksom inte gjort nånting så, de bara finns där”. Behoven jourkvinnorna ser hos 
barnen är alltför stora för att de ska kunna tillgodoses under den tid som de 
hjälpsökande kvinnorna vistas på kvinnojouren. Att dra gränsen mellan kvinnans 
behov och barnens, tolkar vi som en svår avvägning för jourkvinnorna.  
 
Excerpt 23 

Beata: … för att jag förstår att den här kvinnan har troligtvis gått igenom 
hemskheter, haft det döjobbigt va, men, samtidigt så känner ju jag då som mamma 
va, att barnen går ju alltid först. Och det, det är väl lite, var lite svårt då och 
hantera det, att hon liksom satt i telefon och prata med en väninna i stället för att 
försöka ta hand om sina barn va. Men det är ju så lätt för mig och säga, som inte 
har varit utsatt.  

 
Det finns beskrivningar där jourkvinnorna berättar om de hjälpsökande 
kvinnornas föräldraskap i vilka det kan märkas en kluvenhet, man har förståelse 
för den svåra situation som de hjälpsökande upplever, men samtidigt finns en 
föreställning om att barnen alltid går först för en kvinna i egenskap av mamma. 
Beata påvisar detta med orden ”… den här kvinnan har troligtvis gått igenom 
hemskheter, haft det döjobbigt va, men, samtidigt så känner ju jag då som 
mamma va, att barnen går ju alltid först”. Här kan skönjas ett dilemma mellan 
två tolkningsrepertoarer, jourkvinna respektive mamma, som kan sägas ha 
ideologiska rötter. Det kan också uttryckas som en lojalitetsförskjutning. Vi 
menar då att det blir en konfrontation mellan å ena sidan lojaliteten med den 
hjälpsökande och å andra sidan lojaliteten med barnet. I det förra fallet är 
identiteten som jourkvinna dominerande. I det senare är det identiteten som 
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mamma som framträder. I den tolkningsrepertoar som jourkvinnorna konstruerar 
kring den egna rollen framgår det att en jourkvinnas främsta uppgift är att finnas 
till för den hjälpsökande. Mot detta ställs den tolkningsrepertoar som 
jourkvinnorna konstruerar kring begreppet ”mamma” vilken här innebär en 
naturlig strävan att sätta barnets bästa framför allt. 
  
Excerpt 24 

Fanny: … ingenting kan någonsin bli så illa igen känns det som, och det har det 
inte blivit heller men, men det är klart, det finns alla, allas historier och allas 
utsatthet är ju det värsta för dem så att det är ju inte så att man blir blasé på något 
vis, men däremot så känner jag mig väl tryggare för det. 

 
Något som lyfts fram i materialet är att man får en del rutin och blir tryggare i 
arbetet med tiden. Deras första möten som engagerad inom kvinnojouren 
beskrivs ofta som chockartade och värre än man kunnat föreställa sig. Fanny ger 
exempel på detta när hon säger ”… ingenting kan någonsin bli så illa igen…”. 
Detta blir inte lika påtagligt efter hand, samtidigt som Fanny säger att hon inte 
blir blasé. I materialet märks det att det är viktigt för jourkvinnorna att påpeka 
att man inte blir avtrubbad, trots att det finns en tillvänjning i hur man känner 
inför de hjälpsökandes berättelser. Det här kan ses som att en strävan efter att 
visa de hjälpsökande kvinnorna respekt är central i jourkvinnornas framtoning. 
Detta förhållningssätt kan sägas ha inslag av professionellt tänkande i och med 
att jourkvinnorna betonar att man alltid ska se till den enskilda kvinnans 
situation och upplevelser. Det framgår inte hur man undviker att bli blasé. Det 
skulle kunna vara positivt att få ett forum för att kunna reflektera kring detta. 
Vår uppfattning utifrån materialet, är att identiteten som jourkvinna förknippas 
med att man känner mycket för kvinnan, blir väldigt känslomässigt engagerad 
och brinner för den här frågan. Det här skulle kunna bli problematiskt då det kan 
leda till att man inte orkar, vilket nämns i talet. Den här identiteten hotas av det 
Fanny menar med att bli blasé, det kan tolkas som att det finns ett krav på dem 
att inte bli blasé. Vi tolkar det som att hon menar att blasé innebär att de 
hjälpsökandes berättelser inte blir lika betydelsefulla. Ett sådant förhållningssätt 
skulle innebära minskat intresse och minskad respekt, vilket står i kontrast till 
den här identiteten. Att inte bli blasé kan tolkas som en del av ett känslomässigt 
engagemang och en förmåga att identifiera sig med den hjälpsökande. Utifrån 
det ovan sagda om risken att bli utmattad skulle det kunna vara positivt att få 
reflektera över hur man kan uppnå en konstruktiv distans gentemot de 
hjälpsökande. Men med det här höga kravet på känslomässigt engagemang, som 
identiteten som jourkvinna innebär, finns det en risk att förutsättningarna att 
uppnå en sådan distans undergrävs.  
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Excerpt 25 

Irmeli: Det är svårt att veta om man ska ta kontakten med kvinnorna eller om man 
ska låta dem ta kontakten. … För integriteten är ju så viktig och de måste alltså 
börja ta för sig och agera själva då, så var går gränsen, var är balansgången, den 
tycker jag är svår.  

 
Vidare säger jourkvinnorna att samtalen bör ske på de hjälpsökandes initiativ 
samtidigt som man som jourkvinna måste visa att man finns där. Om detta säger 
Irmeli ”Det är svårt att veta om man ska ta kontakten med kvinnorna eller om 
man ska låta dem ta kontakten”. Att respektera de hjälpsökandes integritet lyfts 
fram som något viktigt att tänka på. Att avvägningen om vem det är som tar 
kontakt uttrycks som en svårighet i excerpten ovan visar att det finns en 
intention om att ett möte ska komma till stånd. Den här intentionen motverkas 
av att det inte finns så fasta ramar kring hur kontakten och samtalen ska se ut.  
Det blir svårare för jourkvinnorna att fånga upp de hjälpsökande. Detta skulle 
kunna underlättas av ett mer systematiskt arbetssätt. Det framhålls att erfarenhet 
underlättar när det gäller att förstå den hjälpsökandes signaler. Hilda uttrycker 
det som ”Och man märker ganska snabbt liksom om hon är, om hon vill prata 
eller inte prata… Så att det är sånt där som man lär sig med tiden”.  
 
En sammantagen bild av temat gränser är att jourkvinnorna tar upp individuella 
skillnader mellan de verksamma vad gäller relationen till de hjälpsökande. 
Svårigheter att balansera den feministiska tolkningsrepertoaren, det vill säga att 
vara tillgänglig för den hjälpsökande, och den ideella tolkningsrepertoaren, det 
vill säga att ideellt arbete är en bisyssla, behandlas också. Därefter beskrivs 
jourkvinnornas känslor av otillräcklighet och hur de hanterar känslomässiga 
reaktioner. Något annat som skildras är betydelsen av ett öppet klimat på 
kvinnojouren och jourkvinnornas välmående. Vidare återges hur jourkvinnorna 
hanterar ovisshet om de hjälpsökandes situation efter avslutad kontakt och 
svårigheter att hantera barns utsatthet. Att bli trygg utan att för den skull bli 
blasé är något som jourkvinnorna ger uttryck för, vilket har presenterats ovan. 
Slutligen behandlas frågan om initiativtagande i kontakten och de hjälpsökandes 
integritet. 
 
Professionell och icke professionell 
I jourkvinnornas tal om hur de bemöter och förhåller sig till de hjälpsökande på 
jouren framkommer det på flera olika sätt att de karakteriserar sin roll som icke 
professionell. Vi har utgått från det de i talet förknippar med att vara icke 
professionell och därigenom även professionell. Att titta på formuleringar om 
vad som är deras uppgift är centralt för att undersöka hur jourkvinnorna förhåller 
sig till tolkningsrepertoarerna professionell och icke professionell. Här följer  
utdrag som illustrerar detta. 
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Excerpt 26 

Kristin: Men, jo men alltså det blir ju den här yttersta hjälpen som de får på något 
vis, behöver de ha mer hjälp, alltså behöver de ha terapi eller alltså om det är 
liksom de själva massor, då får de ju inte det här i alla fall tänker jag. Utan det 
handlar ju om, ja mer just nu och sådan hjälp. Det är väl det, alltså för jag säger 
jämt att vi inte är några experter eller så där då och det är väl med för att de inte 
ska på något sätt förlita sig för mycket på, på en själv, att man ska liksom komma 
in på något sätt och hjälpa dem, alltså komma in och ta över och hjälpa dem eller 
ta hand om dem på det sättet, utan att man mer ska vara någon slags stöttepelare, 
jag vet inte. 
 

Framträdande i materialet är att jourkvinnorna framhåller att de inte är 
professionella eller som Kristin säger ”experter”. Istället beskriver de sig som 
”medmänniska” eller liknar det vid en vänskapsrelation. I deras redogörelser för 
vad deras uppgift är märks ofta ett distanserande från myndigheter och olika 
professionella, så som kuratorer och psykologer. Vid jämförelse med dessa 
grupper beskriver jourkvinnorna sin roll som mer passiv och mindre rådgivande. 
Att de inte är professionella förefaller vara en central del av deras identitet som 
jourkvinna. Ett exempel på detta är uttalandet ”… inte professionella här på det 
sättet…”. Det här kan ses som ett uttryck för att det finns oklarheter i gränserna 
mellan tolkningsrepertoarerna professionell och icke professionell. Andra 
exempel i materialet som pekar på otydlighet mellan tolkningsrepertoarerna är 
när de anställda på kvinnojouren beskrivs som professionella till skillnad från de 
ideellt verksamma. De hänvisar då till att de anställda har mer kunskap och 
erfarenhet på området. Ett annat exempel som framkommer hos de jourkvinnor 
som har människovårdande yrken är att de har svårt att dra någon gräns mellan 
deras sätt att förhålla sig till de hjälpsökande på jouren och till deras klienter.  
 
I det ovan givna utdraget skulle det kunna ses som att Kristin gör eller 
konstruerar tolkningsrepertoaren icke professionell. Att identifiera sig som icke 
professionell skulle kunna ses som nödvändigt i det sammanhang som 
kvinnojouren verkar, då det är ideellt. Det kan finnas behov av att förklara den 
ideella utformningen inför både de hjälpsökande kvinnorna och andra 
representanter för samhället. Förklaringen går ut på att betona en icke 
professionell identitet och därmed förtydliga vad de kan och inte kan göra för de 
hjälpsökande. Kristin ger i excerpten exempel på detta då hon säger att det blir 
”… den här yttersta hjälpen som de får på något vis, behöver de ha mer hjälp, 
alltså behöver de ha terapi eller alltså om det är liksom de själva massor, då får 
de ju inte det här i alla fall tänker jag”. Talet skulle även kunna ses som ett sätt 
att inte göra anspråk på något som uppfattas som professionellt ansvar. 
Otydligheten som kan skönjas i talet kan också vara ett utslag av att 
kvinnojoursverksamheten är organiserad på olika sätt på olika kvinnojourer runt 
om i landet. I vilken grad det finns anställda inom verksamheten kan skilja sig 
åt. Detta, att det finns personer som har kvinnojouren som arbetsplats, skulle 
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kunna få som följd att frågor kring deras yrke färgar även de ideellt verksammas 
förhållningssätt. Det är således förhandlingsbart i vilken utsträckning det ska 
finnas inslag av professionalitet. Värt att nämna är att jourkvinnornas tal kring 
detta, skulle kunna vara påverkat av det faktum att vi som intervjuat är 
representanter för psykologprofessionen. 
 
Excerpt 27 

Görel: Det är ju att hon, att hon tycker att hon har kommit någonstans där någon 
bryr sig om henne, där någon lyssnar på vad hon, hon berättar. Att hon känner att 
hon får någon sorts hjälp, att det på något sätt känns hoppfullare när hon lägger på 
luren än när hon ringde. Att man har kommit någonstans. Ja, sedan är det ju att 
man, att man tror på henne. [svarar på frågan om vad som är viktigt i ett första 
möte] 

 
Hur resonerar då jourkvinnorna om deras uppgift som icke professionell? 
Generellt uttrycker jourkvinnorna att de ser som sin uppgift att vara till stöd för 
de hjälpsökande, att få dem att känna sig trygga och mottagna. Detta ser vi i 
excerpten ovan när Görel säger ”… att hon har kommit någonstans där någon 
bryr sig om henne…”. Vikten av de hjälpsökandes behov av att bli trodda och 
bilden av kvinnojouren som en frizon för de hjälpsökande vilken utgör en unik 
plats i samhället, är framträdande. Emellertid framhåller jourkvinnorna att detta 
inte utesluter att andra instanser är betydelsefulla, till exempel psykiatrin och 
socialtjänsten. Att förmedla trygghet och att få den hjälpsökandes förtroende 
nämns av jourkvinnorna som centrala faktorer för att en kontakt ska bli effektiv 
och positiv. I materialet växer det fram en bild av ett slags villkorslös 
tillgänglighet genom vilken man får förtroende hos kvinnan och därmed en 
kontakt att bygga vidare på. Den här villkorslösa tillgängligheten skapar för 
jourkvinnorna en del av innehållet i att vara icke professionell och är något som 
bara kan ges under dessa former. Kvinnojouren har vuxit fram som svar på 
våldsutsatta kvinnors ofta omfattande och angelägna behov. Jourkvinnorna står 
till de hjälpsökandes förfogande på ett annat sätt än representanter för 
myndigheter och blir mindre anonyma än dessa. När jourkvinnorna pratar om 
betydelsen av att få de hjälpsökandes förtroende för att kunna bygga upp en 
relation är det ytterligare en aspekt av jourkvinnornas förhållningssätt som 
angränsar till en professionell tolkningsrepertoar.    
 
Excerpt 28 

Alma: Det är det enklaste. Nej, nej, men det är det ju och jag tycker det är en 
viktig uppgift också faktiskt. För jag tycker inte att, äh, jag menar vi ska inte påta 
oss varken en kuratorroll eller en psykologroll utan vi är lyssnande medmänniskor 
och vi ska kunna hjälpa dem vidare, hjälp till självhjälp och hjälpa dem att hitta 
olika vägar, det tycker jag. 

 

 40



 

Vidare ges olika beskrivningar av vad samtalen kan ge de hjälpsökande. I 
utdraget ovan framställs uppgiften vara att ”… hjälpa dem vidare, hjälp till 
självhjälp och hjälpa att dem hitta olika vägar…”. Det här synsättet återkommer 
i jourkvinnornas berättelser. ”Insikt” nämns som något önskvärt. Irmeli 
uttrycker det som ”…det ultimata som kan förändra på något sätt”. En annan 
målsättning som det talas om är att förmedla hopp till de hjälpsökande. Johanna 
formulerar det som ”… ett bra samtal för mig i alla fall det är när, när man 
känner att man har kunnat ge kvinnan lite hopp…”. Som tidigare nämnts lyfter 
jourkvinnorna fram att de inte är professionella, men deras språkbruk speglar 
idéer om vad som är verksamt, vilka också återfinns inom något som skulle 
kunna anses tillhöra en tolkningsrepertoar rörande terapi.  
 
Excerpt 29 

Irmeli: Ja och jag menar en sådan här problematik alltså med människor som har 
blivit halvt ihjälslagna och sedan så är det frivilliga som ska ta hand om det här. 
Tittar man på själva fenomenet så är det helt vansinnigt. Nu är det ju jättebra att vi 
gör det, men det borde ju alltid finnas någon liten mera tanke över det hela, än att 
frivilliga kvinnor ska ta hand om den här problematiken och barnen liksom, det är 
helt vansinnigt. 

 
Jourkvinnorna betonar att kvinnojouren har en viktig funktion och kritik 
framförs mot att problemen med kvinnomisshandel inte prioriteras i samhället. I 
excerpten ovan används uttrycket ”halvt ihjälslagna” för att beskriva 
konsekvensen av våldet mot kvinnorna. Detta är en extrem följd av flera möjliga 
som i talet blir en förstärkare för att betona allvaret i problematiken. Vidare 
pekar ordet ”vansinnigt” på orimligheten i att ansvaret läggs på ideella krafter. 
Även om jourkvinnorna framhåller jourernas betydelse i samhället uttrycker sig 
jourkvinnorna positivt om andra instanser som kommer i kontakt med 
misshandlade kvinnor. Alma säger ”…så att där jobbar vi lite bredvid varandra 
och tipsar varandra också, jag har också haft samtal som har kommit via 
Brottsofferjouren och jag vet att vi också har slussat samtal från oss till 
Brottsofferjouren. Så det är ett jättebra samarbete. Och likadant Råd och Stöd, 
Eleonoragruppen, så mycket sånt också, tips.” I talet framstår det således inte 
som att kvinnojourerna har ensamrätt eller någon generell lösning på problemet.  
 
Det finns i talet hos jourkvinnorna en samhällskritik på strukturell nivå. 
Samhället signalerar till viss del att de här frågorna inte är viktiga trots att det 
finns ett reellt problem som kvinnorörelsen och kvinnojourerna de senaste 
årtiondena uppmärksammat och arbetat med. Samhällets hållning gör att 
kvinnojourerna måste skapa sin egen legitimitet vilket i sin tur leder till att de 
kritiserar samhället. I talet gör jourkvinnorna motstånd mot samhällets 
ställningstagande. I materialet skapas genom talet en tolkningsrepertoar om 
samhällets inställning till misshandelsproblematik. Mot denna konstruerar 
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jourkvinnorna delvis sin egen tolkningsrepertoar. De negativa signaler i form av 
till exempel politikers ointresse, vilket visar sig i att de ständigt måste kämpa för 
resurser kan säkert påverka jourkvinnornas självuppfattning i negativ riktning. I 
excerpten ovan finns formuleringar som visar på ett förminskande av den egna 
insatsen. Alma uttrycker det som ”Ja, för stunden tror jag ju att de, de känner en 
viss, trygghet och stöd”. Detta skulle kunna vara ett tecken på den negativa 
självuppfattningen när hon använder orden ”viss” och ”för stunden”. Det finns 
dock andra krafter i samhället som uppmuntrar och bekräftar kvinnojourernas 
betydelse vilket kan förklara att jourkvinnorna också känner sig betydelsefulla.   
 
Excerpt 30 

Görel: Mm, det är inte jättelätt, men, i alla fall efter ett tag brukar jag märka att 
det här, det här är lite för komplicerat för, hon har alldeles för djupa problem och 
jag, jag kommer ingenstans med det men det är inte säkert att det räcker med ett 
samtal, utan då kanske det behövs att man pratar flera gånger eller kanske träffas 
till och med. Men det är klart, det är svårt att avgöra, men det är ju bättre och, ja 
det är bättre och hänvisa när man känner att det inte, att man inte kommer 
någonstans själv. 

 
När jourkvinnorna berättar om bemötandet av de hjälpsökande tar de upp 
svårigheter att avgöra olika hjälpsökandes problematik och behov. Görel visar 
på detta när hon pratar om ”för djupa problem” och menar att ”det är svårt att 
avgöra”. Samtidigt finns det beskrivningar om att detta är något man kan avgöra 
ju mer erfarenhet man fått.  
 
Det framkommer i materialet att hjälpsökande med missbruksproblem och 
psykiska problem inte kan tas emot på grund av bristande resurser och adekvat 
utbildning. Dessa kvinnor hamnar ibland mellan stolarna på myndigheter och 
ibland felaktigt på kvinnojouren. Det kan vara svårt att bemöta detta, då 
jourkvinnorna samtidigt framhåller att de hjälpsökandes integritet är viktig att 
värna om, vilket gör att jourkvinnorna inte vill ställa för många frågor för tidigt. 
Detta gör att de här problemen kan vara svåra att upptäcka. I talet kring dessa 
grupper framkommer få tveksamheter kring definitioner av till exempel en 
psykiskt sjuk kvinna. Här märks det att tolkningsrepertoaren när det gäller 
psykisk sjukdom förefaller vara ganska snäv och omfatta främst psykotiska 
människor. Samtidigt finns det psykiska tillstånd som kanske kräver omfattande 
behandling och som för att upptäckas kräver en mer grundläggande bedömning 
än vad som jourverksamheten har utrymme för. Det bör dock påpekas att frågor 
som rör diagnostik och bedömning alltid är komplexa oavsett utbildning och 
grad av professionalitet.  
 
Detta skulle kunna vara en svårighet för jourkvinnorna, att de måste göra någon 
form av bedömning och därigenom även avvisa kvinnor som söker sig till 
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kvinnojouren och som är väldigt utsatta i samhället. Att neka dessa kvinnor 
hjälp är något som flera jourkvinnor skildrar som frustrerande. Hilda säger ”… 
man vet att de är en utsatt grupp, alltså extra utsatt grupp och man vet också att 
de inte har någonstans att ta vägen”. I och med att kvinnojouren finns kan 
misshandlade kvinnor som behöver psykiatrisk hjälp bli felaktigt hänvisade dit. 
För att förhindra att människor med den här problematiken hamnar mellan 
stolarna krävs antingen utökade resurser och professionalisering av 
kvinnojoursverksamheten eller tydlig fördelning mellan olika samhällsaktörer 
som har ansvar för den här problematiken. Med resurser menar vi flera boenden 
och flera anställda. Med professionalisering avser vi utbildning av befintliga 
jourkvinnorna och anställning av professionella såsom behandlare och 
socialarbetare. En fördel med professionaliseringen av verksamheten är att det 
skulle kunna bli lättare att utkräva ansvar och utvärdera, vilket i sin tur skulle 
kunna hjälpa till att höja statusen på dessa frågor. Oavsett hur verksamheten är 
organiserad torde det vara önskvärt med tydliga roller mellan olika aktörer. Men 
om det arbetet är främst ideellt blir detta extra viktigt eftersom kvinnojourerna 
då inte har resurser eller kompetens att ta emot misshandlade kvinnor med 
ytterligare någon allvarlig problematik. Som det ser ut idag så riskerar 
kvinnojourerna att bli alibi för samhället att inom ramen för annan vård slippa 
hantera de här frågorna.   
 
Det sista temat handlar om innehållet i tolkningsrepertoarerna professionell och 
icke professionell. En central iakttagelse i materialet är att jourkvinnorna 
förhåller sig professionella i talet om sitt arbete och engagemang på jouren. Till 
detta hör också ett slags definiering av vad uppgiften som icke professionell 
innebär. Vidare avhandlas vad som kan vara verksamt i hjälpen, exempelvis att 
få de hjälpsökande att känna sig trodda. I detta avsnitt framkommer ytterligare 
kritik mot att samhället inte tar sitt ansvar samt förundran över att problematiken 
mäns våld mot kvinnor till största delen överlåts åt ideella krafter. Slutligen tas 
aspekter av den form av bedömning jourkvinnorna ställs inför i mötet med de 
hjälpsökande upp. 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur jourkvinnorna beskriver hur de 
förhåller sig i mötet med de hjälpsökande, då främst hur de pratar om de samtal 
de för och bemötandet av de hjälpsökande. Den förståelse vi tar med oss i 
arbetet är framförallt psykologisk kunskap kring samtal och behandling.  
 
I resultatets fyra teman framkommer hur jourkvinnorna konstruerar olika 
identiteter och tolkningsrepertoarer som de växlar mellan i talet. Dessutom kan 
olika ideologiska dilemman identifieras. Två tolkningsrepertoarer som 
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genomgående framträtt i resultatet är professionell och icke professionell. Trots 
att jourkvinnorna verkar i en ideell kontext, tycker vi att de använder en 
referensram när de pratar om de hjälpsökande och bemötandet som liknar en 
professionell. Hur jourkvinnorna rör sig mellan dessa, kan tänkas vara 
situationsbundet till viss del.  
 
Tolkningsrepertoaren om de hjälpsökande innehåller motsägelsefulla teman, 
vilket ger upphov till ett ideologiskt dilemma (Billig et al., 1988). Detta kommer 
till uttryck i resultatet i beskrivningar om de hjälpsökande som ”behövande” 
respektive ”stark”. Det här skulle kunna tänkas vara ett implicit ideologiskt 
dilemma inom den feministiska tolkningsrepertoaren. Ytterligare ett tecken på 
detta dilemma är hur jourkvinnorna beskriver sin syn på krav. Beroende på om 
den bild de ger av den hjälpsökande som ”stark” eller ”behövande” beskrivs att 
utkräva ansvar och ställa krav som en stimulans respektive börda. Det är således 
situationsbundet hur krav och ansvar laddas med olika innebörder. Ett exempel 
på ett explicit dilemma är när en jourkvinna beskriver svårigheten att å ena sidan 
vara tydlig med att mannen är ansvarig och å andra sidan inte låta detta påverkas 
av hennes egna känslor inför mannens beteende. Dessa två ståndpunkter 
används av jourkvinnan för att reflektera över hur hon bemöter den 
hjälpsökande, då hon menar att hon försöker fokusera på vad mannen har gjort 
och inte på hans person. Det förra skulle kunna sägas vara ett uttryck för det som 
Civildepartementet (1994) beskriver som värdebaserad kunskap grundad på 
idéer om mäns överordning. Det senare kan däremot ses som värdeneutralt 
handlande, då man strävar efter att inte visa sina privata känslor och åsikter. 
 
Utifrån resonemanget om värdebaserat respektive värdeneutralt handlande kan 
sägas att kvinnojoursverksamheten liksom många andra frivilliga organisationer 
vilar på en värdebaserad grund som här handlar om kvinnors gemensamma 
erfarenheter och mäns överordning. Trots detta är det inte bara 
erfarenhetsbaserad kunskap som präglar verksamheten, utan det finns även 
inslag av vetenskapligt baserad kunskap. Här tänker vi främst på feministisk 
forskning som integrerats i verksamheten.   
 
Ytterligare ett område där skillnaderna mellan tolkningsrepertoarerna icke 
professionell och professionell är förhållningssättet till den hjälpsökande. En 
framträdande del av den senare är att lyssna förbehållslöst och att inte vara 
ledande i interaktionen med den hjälpsökande. Samtidigt beskrivs situationer när 
jourkvinnorna intar ett mer aktivt och styrande förhållningssätt, vilket de i talet 
förknippar med professionella. Detta kan också kopplas till att det i den förra 
tolkningsrepertoaren finns ett feministiskt grundandtagande.  
 
Detta skulle delvis kunna förklaras av att man som jourkvinna kan tvingas 
balansera en öppen och tillåtande attityd med att sätta gränser och ställa krav. 
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Detta skulle kunna vara ett uttryck för att det i vissa sammanhang finns mer 
utrymme i mötet med de hjälpsökande att ha en ganska villkorslös hållning. Men 
när detta i interaktionen med de hjälpsökande kolliderar med jourkvinnans egna 
behov förklaras detta utifrån att de behöver sätta gränser. Det här kan ses som ett 
uttryck för olika tolkningsrepertoarer.  
 
Ett annat exempel på ett ideologiskt dilemma som vi har identifierat är det 
mellan tolkningsrepertoarerna ”mamma” och ”hjälpsökande”. En fundamental 
del av identiteten som jourkvinna är att se till den hjälpsökandes behov och 
finnas till för henne. När det finns barn med i bilden blottläggs ett 
motsägelsefullt tema hos en del av jourkvinnorna. Detta uttrycks genom att 
lojaliteten till kvinnan utmanas av den empati och ansvarskänsla de känner inför 
barnen. Här blir också den ovan beskrivna motsättningen mellan att ställa krav 
på eller vara den som ”bara finns till” för den hjälpsökande tydlig. Identiteten 
som ”mamma” är starkt förknippad med att ta ansvar och sätta sina barns behov 
först.  
 
Identiteten som icke professionell kommer alltså till starkt uttryck verbalt, 
samtidigt motsägs det här med olika beskrivningar som kan sägas tillhöra den 
professionella tolkningsrepertoaren. Därmed blir innehållet i den icke 
professionella tolkningsrepertoaren ganska diffust. En tanke om orsaken till 
detta är att gränser och riktlinjer för deras eget engagemang till stor del är upp 
till dem själva att göra. En annan orsak till dessa växlingar mellan repertoarerna 
kan också ha att göra med det område som de verkar inom. Den svåra 
problematik de möter kan i sig medverka till att jourkvinnan gör upp en 
föreställning om att en professionell hållning förväntas av henne. Den här 
föreställningen kan tänkas bli förstärkt i mötet med de hjälpsökande, som i 
många fall är i stort behov av hjälp och befinner sig i en krissituation. Det här 
kan göra att en stor del av ansvaret upplevs ligga på jourkvinnan. Under tidigare 
forskning hänvisar vi till författare som menar att kvinnor som blivit utsatta för 
våld kan uppvisa till exempel hjälplöshet, PTSD och depression, vilket är svår 
problematik som kräver behandling (Itzin, 2000; Feder et al., 2006). Den här 
forskningen stöder uppfattningen att det ligger en stor belastning på 
kvinnojoursverksamheten.  
 
Ett konkret exempel på hur jourkvinnorna använder sig av en professionell 
tolkningsrepertoar är när de pratar om olika sätt att bemöta de hjälpsökande i 
samtalen, vilka redskap de använder. Det är i samtalen som de tydligast ställs 
inför de hjälpsökandes behov, vilket gör det förståeligt att de behöver använda 
sig av olika ”verktyg”. När de till exempel pratar om att det är väldigt viktigt att 
få den hjälpsökandes förtroende, vilket påminner om den diskussion som finns 
inom professionell behandling om allians som beskrivs av bland andra Kleinke 
(1993). Han framhäver vikten av en arbetsallians, vilket kräver att terapeuten 
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kan förmedla flera olika saker till klienten, såsom kompetens, acceptans och 
respekt. För att uppnå detta behöver man bland annat validera eller bekräfta 
klienten. Även detta är något som framhålls som viktigt av jourkvinnorna. Med 
hjälp av validering, acceptans och icke dömande hållning försöker man 
underlätta för klienterna att uppnå bättre självförtroende (Howe 1993). Genom 
att uppmuntra klienten att berätta om sina känslor förmedlar man som terapeut 
att det klienten har att säga är viktigt. Det här framkommer som en central del 
även i jourkvinnornas tal om samtal och bemötande. 
 
Utifrån den forskning av Feder et al. (2006) som tidigare nämnts, kan 
jämförelser göras med jourkvinnornas erfarenheter av hur de hjälpsökande vill 
att stödet ska se ut. Den bild som växer fram i intervjuerna liknar till stor del den 
i forskningen. Men samtidigt visar forskningen att misshandlade kvinnor löper 
stor risk att drabbas av psykisk ohälsa vilket kan innebära att de är i behov av 
hjälp under lång tid och med intensivare insatser. Det här är något som 
kvinnojourerna inte kan förväntas tillhandahålla under rådande omständigheter 
med knappa resurser och frivilliga insatser som bas. Att lyfta fram diagnoser 
som kan behandlas inom psykiatrin kan också stå i konflikt med det perspektiv 
som beskrivits i teorin, om att det finns en strävan inom jourverksamheten att 
motverka synen på den misshandlade kvinnan som sjuk, att fokusera på 
individen vid förklaringar och behandling av problematiken (Nordic Council of 
Ministers, 1998). Vi kan tycka att det finns ett behov av att kunna förena dessa 
perspektiv, då insatser också måste göras på individnivå även om man politiskt 
jobbar mot ett strukturellt förtryck. Orsakerna kan delvis förklaras på ett 
strukturellt plan, medan man måste utgå från individens förutsättningar för att 
kunna förbättra dennes psykiska mående i den aktuella situationen. Andersson et 
al. (2003) menar att många misshandlade kvinnor uppvisar sorgereaktioner vid 
separation. Enbart ett strukturellt perspektiv skulle kunna innebära att dessa 
signaler missförstås. Det faktum att våld mot kvinnor i nära relationer är så pass 
utbrett och förödande visar på ett mönster som inte bara kan förklaras utifrån 
individuella faktorer utan motiverar ett strukturellt synsätt för att komma till 
rätta med problemet. Det här är exempel på risker med ett alltför ensidigt 
tänkande. Även om de kvinnojourer vi haft som underlag i studien tillhör ROKS 
och därmed sägs representera det strukturella perspektivet, kan vi se uttryck för 
båda. Flera av jourkvinnorna lyfter fram skillnader mellan de hjälpsökande och 
vikten av att ta hänsyn till dessa.   
 
Den form av kamrathandledning som jourkvinnorna utövar, beskrivs i positiva 
ordalag. Vi tänker att det skulle kunna vara en resurs att utveckla vidare. Även 
extern handledning skulle kunna vara användbart till exempel för att få tillfälle 
att reflektera över svårigheter som framkommit i resultatet såsom risken för 
överidentifiering, funderingar över hur man kan hantera de hjälpsökandes 
integritet samt hur man ska kunna avgöra när ältandet inte längre är konstruktivt. 
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Vad gäller kamrathandledningen så skulle det kunna vara av godo att den sker 
regelbundet med samtalsledare på ett strukturerat sätt. Detta skulle kunna ge 
dem ytterligare tillfälle till reflektion och fungera som en avlastning i arbetet.   
 
Vi har under arbetets gång diskuterat kvinnojourens roll för misshandlade 
kvinnor. Det arbete som jourrörelsen gjort och gör med att medvetandegöra 
problematiken fyller en viktig funktion. Samtidigt kan de faktum att det är ideell 
verksamhet som tar hand om den här problematiken ge signaler om att den inte 
är så viktig. Mot bakgrund av den forskning som finns om de allvarliga följderna 
av våldet är det anmärkningsvärt att detta i så stor utsträckning tas om hand av 
ideella krafter. Emellertid har det kommit signaler från regeringsnivå om 
kommande krav att det ska finnas kvinnojourer i varje kommun. Men ett annat 
sätt att höja statusen på frågan skulle också kunna vara att faktiskt 
professionalisera verksamheten. Här skulle det kunna ses som att 
kvinnojoursverksamheten står inför ett vägval, vilket består i det som 
Brottsoffermyndigheten (2003) skriver om, strukturellt perspektiv kontra 
individuellt. Som nämnts i tidigare forskning verkar dessa perspektiv vara svåra 
att förena. Samtidigt kan detta anses nödvändigt. I resultatet ser vi hur ett 
individperspektiv blir oundvikligt eftersom jourkvinnorna faktiskt möter en 
individ och därmed måste förhålla sig till individuella faktorer. Vi tycker att 
Hydéns (1995) tankar om risken för ett överdrivet offertänkande som följd av ett 
strukturellt perspektiv till viss del bekräftas i vår studie. Det vi avser då är bilden 
av de hjälpsökande som sårbara och behövande och att detta leder till att man 
inte ställer så mycket krav. Samtidigt så har vi visat på att det finns ett tydligt 
individperspektiv närvarande i jourkvinnornas tal om de hjälpsökande. Detta är 
framträdande när de beskriver vikten av att de hjälpsökande lär sig ta ansvar och 
att detta främjas av att jourkvinnorna inte agerar åt dem i olika sammanhang. Ett 
närmande av perspektiven skulle kunna utgöras av att kvinnojourerna 
systematiserar och dokumenterar sin kunskap för att synliggöra denna och den 
erfarenhet de har av de hjälpsökandes behov.  
 
Vår tanke om professionalisering och den som framgår i resultatet när 
jourkvinnorna talar om orimligheten i att arbetet ska vila på ideella krafter kan 
ses som ett uttryck för den allmänna professionaliseringstendens som finns i 
samhället. Professionalisering behöver i sig inte innebära en förbättring och man 
kan ställa sig kritisk till ökade krav på kontroll. En annan nackdel med detta som 
beskrivits av Nordic Council of Ministers (1998), kan vara att kvinnojourernas 
autonomi begränsas, vilket skulle kunna minska uppmärksamheten på 
problematiken. Men med tanke på allvarlighetsgraden i problematiken så kan 
professionalisering vara ett ändamålsenligt sätt att få tillgång till mer resurser. 
Förhoppningsvis kan jourrörelsen oavsett hur organiseringen ser ut, leva vidare 
som en stark opinionsbildare när det gäller problematiken med misshandel i nära 
relationer.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att studien belyser svårigheter som jourkvinnorna 
kan möta som verksamma inom kvinnojouren. Det finns motstridiga 
beskrivningar av vad rollen som jourkvinna innehåller. Dessa svårigheter 
påverkas bland annat av att jourkvinnorna befinner sig i en ideell kontext. I 
resultatet framträdde två mycket centrala tolkningsrepertoarer som återfanns i 
det jourkvinnorna pratade om. Dessa kallade vi professionell respektive icke 
professionell.  
 

Vidare forskning. Utifrån de resultat som framkommit i studien anser vi att 
det vore intressant och användbart att vidare undersöka hur samarbetet mellan 
kvinnojourerna och andra instanser i samhället skulle kunna utvecklas och 
förbättras. Dessutom skulle det kunna vara betydelsefullt att utforska hur ideellt 
verksamma jourkvinnor påverkas av sitt engagemang i kvinnojouren och den 
tunga problematik de möter där. Vidare har våld i homosexuella nära relationer 
uppmärksammats i några studier. Detta utmanar till viss del den 
könsmaktsförståelse som det strukturella perspektiv som behandlats står för. 
Forskning på detta område skulle kunna utöka den teoretiska kunskapen och 
förståelsen av våld i parrelationer.  
 
Metoddiskussion 
Tanken med den här studien var att undersöka hur jourkvinnor ser på 
bemötandet av de kvinnor som sökt sig till kvinnojouren. Vi ville intervjua dem 
för att få deras subjektiva bild av området och för att med hjälp av diskursanalys 
se hur de i talet förhåller sig till den kontext som de befinner sig i. Vi tycker att 
vi har kunnat använda oss av den valda metoden för att svara på våra 
frågeställningar, men är medvetna om att det är en av många möjliga bilder vi 
återgett och att den inte är fullständig. Eftersom det undersökta området är 
outforskat är det lämpligt med en kvalitativ metod med intervjuer för att just 
komma åt de subjektiva beskrivningarna (Starrin & Svensson, 1994; Yoffe & 
Yardley, 2004). Som följd av metodvalet är syftet inte att dra några generella 
slutsatser utifrån materialet. 
  
Vi vill betona att det sätt vi valt att genomföra studien på är ett av många 
möjliga. Vi har vidare velat påvisa både det gemensamma och det specifika i 
intervjuerna för att ge en så rättvisande bild som möjligt av materialet. 
Dessutom var vi noggranna med att lyfta fram motstridiga uttalanden för att visa 
på variationen i underlaget. Den metod vi har valt med därtill hörande 
analysinstrument anser vi har fördjupat vår förståelse av materialet och 
underlättat i tolkningsprocessen, vilket vi hoppas återspeglas i resultatet. Vi har 
valt att presentera våra tolkningar i resultatdelen för att tydliggöra kopplingen 
mellan materialet och tolkningarna för läsaren. I strävan att ta hänsyn till 
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kontextuell sensitivitet (Smith, 2003) har vi använt utdrag från intervjuerna som 
är relativt detaljerade.  
 
Vårt intresse för feminism och kvinnofrågor kan förmodligen ha påverkat 
läsningen och tolkningar av materialet. För att undvika att bli partiska och för att 
göra materialet rättvisa har vi försökt eftersträva en kritisk hållning. Vi har 
diskuterat och reflekterat över hur våra tolkningar kan ha påverkats av våra egna 
värderingar.  
 
Något som kan tänkas ha påverkat resultatet har med det tillvägagångssätt som 
användes vid urvalsprocessen, att de jourkvinnor som var intresserade av att 
delta i studien fick anmäla sitt intresse. Det är svårt att säga hur det har påverkat, 
men en risk skulle kunna vara att det är främst de som har tydliga uppfattningar 
om sin roll som valt att medverka.   
 
Det bör sägas att det faktum att vi är psykologstudenter kan ha påverkat 
jourkvinnorna, då frågorna vi ställde rör ett område som vi i egenskap av 
psykologstudenter i hög grad kan tänkas förknippas med.  
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Bilaga 1 

 
Hej! 
 
Vi heter Catarina Tångring och Sara Boll och vi går sista året på 
psykologprogrammet. Det innebär att vi ska göra ett examensarbete under 
hösten 2005 och våren 2006. Vi är båda intresserade av kvinnojourens 
verksamhet. Vi tycker att det är intressant och viktigt att få ta del av er kunskap 
och erfarenhet när det gäller kvinnor som är/har varit utsatta för våld. 
Intervjuerna kommer att fokusera på just era erfarenheter och upplevelser av 
mötet och arbetet med dessa kvinnor. För detta skulle vi behöva intervjua minst 
tio kvinnor som är verksamma på kvinnojouren. Intervjuerna kommer att äga 
rum i kvinnojourens lokaler och vi spelar in materialet. Detta för att få med all 
information och underlätta i samtalet. Som brukligt är kommer materialet att 
avidentifieras så att det inte går att härleda till en enskild person. 
 
Vår förhoppning är att detta känns angeläget och positivt för er och att ni vill 
delta i projektet. 
 
Om ni har frågor kring något får ni gärna höra av er till oss.  
 
 
 
 
Hälsningar  
Catarina Tångring  
Sara Boll  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
(om informantens bakgrund) 

1. Hur länge har du varit verksam inom kvinnojouren? 
2. Hur kommer det sig att du började engagera dig i kvinnojouren? 
3. Berätta om ditt första möte med en hjälpsökande kvinna?  

 
(arbetet idag på jouren – eftersträva att få en bild av vad det är man gör 
och hur man gör när man arbetar på kvinnojouren) 

4. Berätta om ditt arbete på kvinnojouren idag – nu för tiden?  
5. Vad behöver kvinnorna (för hjälp)?  

 
(ännu mer konkretisering kring själva förfarandet och samtalet med den 
kvinna som ringer/söker hjälp) 

6. Hur går du tillväga i första mötet med en hjälpsökande kvinna? 
(Vad tycker du är viktigt i ett första möte med en hjälpsökande 
kvinna?)  

7. Vad är svårast och vad är mindre svårt? 
(Vad har du för erfarenheter (speciell upplevelse) av sådant som varit 
svårt att hantera i ditt arbete?) 

8. Anpassa du ditt samtal till den kvinna som ringer och din uppfattning 
om hennes problem?  

9. Vad utmärker ett bra samtal? Kan du beskriva något som känts 
misslyckat i kontakten med kvinnorna? 

 
(personlig utveckling och betydelse för informanten) 

10. Berätta om hur arbetet har påverkat dig? 
11. Vad har du lärt dig om dig själv genom ditt arbete här? 
12. Vad tror du att ditt stöd och kontakten med dig betyder för de kvinnor 

du möter?  
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