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”Det är först nu som jag förstår…” 
Ingrid Derksen 

Socialt arbete D, Mittuniversitetet, Östersund 

 

Abstract : Under våren 2008 gjordes en utvärdering av en kvinnojour i en medelstor svensk 

stad. En uppföljning har nu genomförts för att ta reda på om de goda resultat som uppvisades 

håller i sig på lite längre sikt. Baserat på framförallt en feministisk förståelse av våldet i 

kombination med teorier om brottsoffer, empowerment och emotionssociologi undersöktes 

kvinnornas uppfattning av sin situation idag med hjälp av enkäter, fokusgrupper och enskilda 

intervjuer. Även dagboksanteckningar har studerats. I likhet med den inledande 

undersökningen visar uppföljningen att stödet från kvinnojouren är uppskattat och en 

ovärderlig hjälp för förståelsen av vad man varit med om och hur man kan gå vidare. Våldet 

har i stort sett upphört, och förbättringen gällande psykisk hälsa, självförtroende och rädsla 

håller i sig, även om en lätt tillbakagång antyds i vissa fall vid den andra uppföljningen. 

Någon skillnad i resultat avseende olika stödmetoder har ej gått att urskilja. 
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INLEDNING 

 

Oavsett vilka data man stöder sig på utgör det könsrelaterade våldet ett stort problem världen 

över, inte minst i Sverige. Lidandet går inte att mäta i pengar, men följderna av våldet kostar 

stora summor varje år. Otaliga är de barn som växer upp i våldets närhet och riskerar att i 

framtiden själva bli offer eller förövare. Problemet med våld i nära relationer har på senare tid 

uppmärksammats av såväl FN (United Nations, 2008) som av vår egen regering, och pengar 

satsas på såväl forskning som olika åtgärder. Exempelvis kommer en stor utvärdering av de 

svenska kvinnojourernas verksamhet att utföras på socialstyrelsens initiativ och med hjälp av 

forskare vid Karolinska Institutet. Pengar har också satsats på att förbättra omhändertagandet 

av våldsutsatta kvinnor ute i kommunerna, och socialtjänstens lagstadgade ansvar har 

förtydligats (Socialstyrelsen, 2008).  Våldet förekommer i alla socialgrupper, och kan utövas i 

olika former, direkt eller indirekt, i syfte att kontrollera.  Inte sällan förekommer olika former 

av våld samtidigt. Vanligast förekommande är det psykiska våldet som innefattar hot, glåpord 

och nedsättande omdömen om kvinnan och henne närstående personer. Insparkade dörrar, 

sönderslagna möbler och tillhörigheter är exempel på materiellt våld, medan ekonomiskt våld 
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kan handla om att undanhålla eller stjäla pengar. Fysiskt våld yttrar sig bland annat som 

sparkar, slag, stryptag och knuffar. Inte sällan används tillhyggen och även husdjur kan hotas 

och plågas i syfte att skrämma och oroa kvinnan och barnen. Sexuella övergrepp och våldtäkt 

förekommer ofta tillsammans med övriga former av våld, men också sexuellt tvång som en 

orsak att slippa våld (Blom, Ekelund, Finndal, Weinehall & Änggård, 2006). FN har kallat 

våldet mot kvinnorna för ett grundläggande brott mot de mänskliga rättigheterna (Blom et al., 

2006) och forskare har jämfört våld mot kvinnor i nära relationer med tortyr. I likhet med 

tortyroffer utsätts kvinnorna för en nedbrytande kombination av isolering, förnedring, 

oförutsägbarhet, fysiskt våld och känslomässig värme (Enander, 2008). Bland annat Herman 

(1997) och Marcus (1994, i Enander, 2008) menar att situationen bättre kan beskrivas som 

terrorism – oförutsägbar och skrämmande. Ser man våldet som terrorism ger det möjlighet att 

ställa andra frågor: vi frågar inte terroroffer varför de inte flydde, vi kräver att attackerna 

stoppas (ibid.).  

 

Även i en situation av omgivande våld och kaos finns ett vardagsliv (Kelly, 2008) och 

människor som lever under onormala förhållanden strävar efter att normalisera sin tillvaro och 

att anpassa sig till situationen. Borell (2008) beskriver vad han kallar ”bracketing”, där 

hemmet blir en frizon där våldet och terrorn kan stängas ute. Det gäller inte för kvinnor som 

lever i ett våldspräglat förhållande. För dem kan kvinnojouren tjäna som en sådan zon, medan 

hemmet istället blir scenen för våld och terror.  

 

Kvinnojourer 

När en kvinna lämnar ett förhållande där hon utsatts för misshandel av en man är hon ofta 

både fysiskt och psykiskt utmattat. Det mesta stödet till våldsutsatta kvinnor sker fortfarande 

genom kvinnojourernas försorg, även om socialtjänstens ansvar förtydligats (Socialstyrelsen, 

2008). På  en kvinnojour erbjuds skydd både fysiskt och psykiskt, kvinnorna blir trodda och 

hörda och respektfullt bemötta och kan bygga upp sin självkänsla. Personalen stödjer 

kvinnorna i att hitta sina egna behov och göra oberoende val. Den största hjälpen upplever 

många kvinnor att de får från andra kvinnor genom att se att man inte är ensam (Abrahams, 

2007). I Sverige finns två landstäckande kvinnojoursorganisationer,   Riksorganisationen för 

kvinnojourer i Sverige (ROKS) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, (SKR) med 

tillsammans  omkring 160 lokala kvinnojourer (Eliasson & Ellgrim, 2006; ROKS, 2008; SKR 

2008).  I en undersökning har konstaterats att det saknas större utvärderingar av kvinnojourers 

arbetsmetoder gjorda i en svensk kontext (Antilla, Ericson, Glad, Fredriksson, Olofsson, 
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Smedslund, Klingspor, & Hydén, 2006).   Den utvärdering av kvinnojouren i en medelstor 

svensk stad som det handlar om i föreliggande arbete syftar precis som socialstyrelsens 

kommande utvärdering till att utifrån brukarperspektiv identifiera verksamma metoder. 

 

Utvärderingen 

Utvärderingen påbörjades under våren 2008. I en fallstudie studerades brukarnas upplevelse 

av behov, förväntan och resultat med ett genusperspektiv som grund. Med hjälp av intervjuer 

och enkäter efterfrågades kvinnornas upplevelse av situationen gällande olika 

problemområden som hälsa, ekonomi, relationen till partner och familj, våld och hot, 

ensamhet och rädsla. Den enskilt största förändring som kunde uppmätas på individnivå var 

att våldet helt hade upphört. Också då det gäller psykisk hälsa, rädsla och självförtroende var 

förbättringen märkbar och det stöd jouren erbjudit hade haft stor betydelse även inom övriga 

problemområden. Jourens verksamhet har utvecklats mycket sen den startade 1980, och vid 

sidan av det akuta omhändertagandet spelar stödgrupper och spridandet av kunskap och 

information ut i samhället en allt större roll. Den största förändringspotentialen återfanns i 

samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, själva jouren fick mycket gott betyg av de 

kvinnor som deltog i undersökningen, även om en del tips på ytterligare förbättringar 

framfördes. Avslutningsvis konstaterades att det krävdes uppföljning för att med större 

säkerhet kunna uttala sig om sambandet mellan jourens stöd och den uppmätta förbättringen, 

samt för att se om förbättringen håller i sig över tid (Derksen, 2008). En sådan uppföljning har 

nu genomförts, och resultatet av denna redovisas i det följande. 

 

Kvinnojourens arbetsmetoder 

På jouren kan alla som så önskar vara helt anonyma. På ”vår” kvinnojour arbetar man på 

många olika sätt, både individuellt, i grupp och med påverkansarbete ute i samhället. På 

kvällar och helger bemannas jourtelefonen av frivilliga jourkvinnor, ofta med egen erfarenhet 

av mäns våld mot kvinnor. De tidsbokade stödsamtalen på jouren leds av personal med 

utbildning på området och med utgångspunkt i feministisk teori och normaliseringsprocessen 

(Lundgen, 2004). Ett salutogent perspektiv bildar bas för de jagstärkande samtal där kvinnan 

ges tid att hitta sig själv och vad hon vill göra med sitt liv. Man har länge arbetat med olika 

former av stödgrupper, men har under det senaste året vidareutvecklat arbetsmetoderna. Tre 

grupper har genomförts under året, alla omfattande 12 tillfällen á 2 timmar. Den första 

gruppen var en försöksgrupp där kvinnorna fick dela sina historier med varandra varvat med 

olika aktiviteter som målning, skriva dikter och dagbok, avslappningsövningar och 
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feministiskt självförsvar . Kvinnorna som deltog befann sig i olika stadier, men alla hade 

lämnat mannen. I grupp nummer två använde man sig av mer riktade dramaövningar, och 

endast en kvinna fick dra sin berättelse varje gång. Åldrarna var mer blandade i denna grupp. 

Enligt ledarna upplevdes det som positivt, den yngsta kvinnan fick en ”reservmamma” och 

hon i sin tur en extra dotter. Med den tredje gruppen har man återgått till något som mer 

liknar de grupper man haft tidigare år. Varje kvinna får sätta upp en tid då hon får dra sin 

berättelse. Detta tar ca 30 minuter, därpå avsätts 15 minuter för vad man kallar spegling, där 

ledaren återberättar vad hon uppfattat och övriga deltagare får kommentera berättelsen, sen 

fikar man och de andra deltagarna kan ställa frågor. Tanken är att man också ska hinna med 

andra övningar som tex. avslappning, men historierna och speglingen drar ofta ut på tiden 

liksom pratet vid fikat. Det har blivit mindre utrymme för det som ledarna vill ha med, men 

de känner att det är bra att följa kvinnornas behov. Vid den första träffen pratar man om 

farhågor och förväntningar, presenterar sig efter att ha suttit i smågrupper och samtalat. Man 

målar sin situation, och det är enligt en av ledarna svarta, hemska målningar. Övningarna man 

gör handlar mycket om röst, kropp och avslappning. Någon av de sista träffarna får kvinnorna 

måla hur det känns  just nu och jämföra detta med den första målningen. I denna grupp fanns 

en kvinna som inte lämnat mannen och heller inte gjort det ännu. Detta påverkade stämningen 

i gruppen negativt enligt gruppledaren.  

 

Inför den sista gruppen stod många i kö för att få börja, men trots det blev det svårt att 

rekrytera deltagare när det väl var dags att starta. Jouren menar att det speglar situationen i 

samhället, många kan inte vara borta från jobbet av rädsla att mista det, det är svårt/omöjligt 

att vara sjukskriven för att delta i en grupp. Detta tyder, menar jag, på att försäkringskassan 

och läkarna behöver större kunskaper om vilken läkande kraft en sådan här grupp kan ha och 

att det kan spara in många skattekronor i framtiden.  

 

Uppföljning 

Utvärderingen baserar sig på en feministisk förståelse av våldet tillsammans med teorier om 

känslors betydelse för människors agerande, olika uppbrottsteorier och empowerment. En 

feministisk utvärdering tillåter användandet av en mängd olika metoder (Humphries, 1999), 

och här har valts en metodtriangulering med fokusgrupp, enkäter, enskilda intervjuer och 

dokumentstudier. I den fallstudie som gjordes under våren studerades hela jourens 

verksamhet, nu koncentreras uppföljningen mer till de resultat som framförallt stödsamtal och 
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gruppverksamhet lett fram till. I vissa delar har uppföljningen gjorts i form av en mätning av 

psykiskt välbefinnande före och efter insats. Förhoppningen har varit att genom detta påvisa  

- om dessa insatser påverkar det psykiska välbefinnandet 

- om det finns några påtagliga skillnader i välbefinnande eller på andra områden som 

kan härledas till vilken typ av insats man tagit del av 

- om de förbättringar gällande våld, rädsla etc. som uppmättes initialt hållit i sig 

Inledningsvis presenteras aktuell forskning på området, framförallt svensk sådan, följt av ett 

avsnitt om använda teorier. Därefter beskrivs de använda metoderna innan 

resultatredovisningen tar vid. Avslutningsvis diskuteras de fynd som gjorts och frågorna ovan 

besvaras. 

 

 

FORSKNINGSLÄGET 

 
Även om forskningsfältet våld mot kvinnor i nära relationer kan sägas vara både brett och 

expanderande finns inte mycket publicerat i Sverige gällande kvinnor som lämnar våldsamma 

förhållanden (Enander, 2008) men aktuell svensk forskning tyder på att avgörande för om en 

kvinna lämnar ett misshandelsförhållande eller ej kan vara det bemötande hon får från 

myndigheter och professionella (Holmberg & Enander, 2004) .  

 

Stigmatiseringen av misshandlade kvinnor 

Enander (2008) har i sin avhandling studerat hur samhällets och omgivningens syn på våldet 

och de skamkänslor detta väcker hos kvinnorna tycks fördröja och förhindra uppbrott. Att 

känna sig dum för att man stannar i det våldsamma förhållandet och ”tillåter” sig själv att bli 

illa behandlad är huvudtemat. En i samhället underliggande föreställning om kvinnor som 

underlägsna mannen (Enander, 2008) förstärks av idén om våldet som något delvis ömsesidigt 

(Hydén, 2001; Hägglund, Lindgren & Pettersson, 2001). Bergman (1988, i Lundgren, 2004) 

ansåg att provocerande, inadekvata eller alltför kompetenta kvinnor själva framkallade 

misshandeln, vilket startade en het debatt pådriven av kvinnorörelsen. Även om forskare 

senare avvisat den föreställningen lever den kvar i uttryck som ” det är aldrig ens fel att två 

träter” och inom familjeterapin. Också den vanliga föreställningen om kvinnans ansvar för 

förhållandet kan väcka skuldkänslor hos kvinnan för att hon inte får förhållandet att fungera. 

Orsaker till skamkänslorna kan även sökas i den nordiska kontext av jämställdhet där kvinnor 

förväntas ha både möjlighet och skyldighet att lämna, vilket gör att lösningen på ett stort 
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socialt problem, nämligen mäns användande av våld, blir kvinnans ansvar (Enander, 2008). 

Trots den ökade medvetenheten om våldets mekanismer och dess offer ser en del utsatta 

kvinnor sig fortfarande som ”dumma” och dömer sig själv för att ha varit blind och inte insett, 

för att ha blivit lurad och manipulerad, för att ha gett efter och givit upp.  Att sätta andras 

behov framför sina egna och låta sig bli slagen är detsamma som att vara inkompetent, dålig, 

en idiot. Enander skriver att kvinnor som lämnat ett misshandelsförhållande och som ser sig 

själva eller sina handlingar som ”dumma” fortsätter att plågas av negativa känslor som kan 

påverka deras självkänsla och välbefinnande (2008). Att kalla sig själv dum kan vara ett 

tecken på internalisering, enligt Holmberg och Enander (2004) ett av de band som håller kvar, 

vilket beskrivs närmare nedan.  

 

Normalisering, internalisering och individualisering 

Studier har visat att både kvinnans självbild och hennes förståelse av våldet förvrängs. 

Lundgren menar att kvinnan gradvis internaliserar mannens våld, hans förklaringar och 

ursäkter till detta våld, liksom hans förväntningar och krav på kvinnan, varvid kvinnan som en 

del i denna normaliseringsprocess börjar se sig själv och det som händer med mannens ögon 

(2004, i Enander, 2008).  Enligt Lundgren (1993; 2004) är mannens våldsutövning 

kontrollerad och inte en följd av bristande impulskontroll. Lundgren har fått ta emot mycket 

kritik bland annat för att hennes bild av över- och underordningsmönstren inte tillåter 

individuella skillnader eller tar hänsyn till den kontext i vilket våldet utspelar sig. En av dem 

som kritiserat Lundgren är Hydén (1995), även hon feminist men representerande en mer 

individualpsykologisk inriktning.  Hydén beskriver våldet som något som sker i ett 

parförhållande där parterna är mer eller mindre jämspelta och våldet något man kan förhandla 

om. Hydén har i sin tur kritiserats för att beskriva våldshandlingen som isolerade händelser 

utan att se till det mönster av förtryck som våldet är en del av. Dock ger Holmberg och 

Enander (2004) Hydén rätt i att en alltför offerbetonad bild av kvinnan kan göra det svårt för 

kvinnor att identifierar sig och förhindra att de söker hjälp. Om de som ska hjälpa kvinnor 

komma över sviterna av våldet baserar sin kunskap på ”psykologiska teoriers 

individualiserade förklaringar” (Magnusson, 2002, s.66) finns det risk att kvinnan hamnar i en 

dubbel offersituation – först är hon utsatt för övergrepp, sedan får hon veta att hon själv är 

medskyldig till dessa övergrepp (Magnusson, 2002). Jag menar, i likhet med Lundgren, att 

våldet till stor del utgör en medveten strategi i ett större maktspel och ställer mig kritisk till 

Hydéns förklaring om våldet som ett spel mellan jämnstarka parter . Men jag ser samtidigt en 

fara i att beskriva kvinnan som ett offer då det kan försvåra för kvinnor att förstå vad de är 
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utsatta för. Varje kvinnas (och mans) berättelse är naturligtvis unik, men sammantaget finns 

ett mönster som går att känna igen i de olika berättelser kvinnorna i min undersökning 

delgivit mig. Enander publicerade under 2008 en avhandling som omfattar fyra olika 

vetenskapliga arbeten som studerar hur känslor och upplevelser samverkar kring beslutet att 

lämna. Enander (2008) menar att lämnandet ska ses i ett vidare perspektiv, där det inte bara 

handlar om att komma utom räckhåll för det fysiska våldet, utan även ett emotionellt och 

mentalt lämnande. 

 

Uppbrottsprocesser 

En del i Enanders avhandling handlar om det arbete som tidigare publicerats i samarbete med 

Carin Holmberg (2004) där författarna beskriver det starka traumatiska band som binder den 

misshandlade kvinnan vid mannen.  Det handlar egentligen inte om ett band utan om flera 

sammanflätade band: emotionella band av kärlek, hat, rädsla, medlidande, skuld och hopp och 

mer sammansatta band bestående av viljan att förstå, beroende och internalisering. Till bandet 

kan även kopplas mannens starka makt över kvinnan ”vars kärnpunkt tycks bestå i att mannen 

får kvinnan att svika eller kränka sig själv” (Holmberg& Enander, 2004, s. 195). Vidare 

menar författarna att detta starka traumatiska band löper genom alla de tre processer som man 

funnit vara relaterade till uppbrottet: att bryta upp, att bli fri och att förstå (Holmberg & 

Enander, 2004). Misshandelsförhållanden har ibland beskrivits som hjärntvätt och Enander 

(2008) skriver att kvinnors möjlighet att se och förstå är beroende på om de är i eller utanför 

relationen till förövaren. När kvinnan definierar sig själv som misshandlad kan ett av de sista 

emotionella banden brytas, det som handlar om skuld ( ibid.). Hilary Abrahams (2007) 

beskriver hur det slutliga lämnandet ofta föregås av flera tidigare försök att lämna, men där 

kvinnan återvänt till mannen för kortare eller längre tid. Vidare beskriver Abrahams (2007) 

hur det efter den inledande fasen kommer en tid av saknad, förlust och sorg. Lämnandet är 

inte någon linjär utan en mer flytande process (Abrahams, 2007)..  

 

Ekonomi 

Våldet mot kvinnorna har även ekonomiska konsekvenser. Generellt kan sägas att mannens 

våld vidmakthåller kvinnors ekonomiska underordning och ett ojämlikt samhälle (Enander, 

2008,  s.17). Hög sjukfrånvaro och dåligt självförtroende ger minskade möjligheter till 

avancemang på arbetet, lägre lön och lägre pension vilket ökar kvinnans beroende av mannen. 

I en fallstudie beskrivs hur konsekvenserna av våldet tär på både samhällets och kvinnans 

resurser. Författarna redogör för hur de direkta kostnaderna i ett enskilt fall uppgår 2,5 
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miljoner kronor. Då är inte de indirekta kostnaderna för livskvalitetsförsämring, uteblivna 

möjligheter och mänskligt och emotionellt lidande medräknade. Författarna skriver att 

kommunens bidrag till kvinnojouren i det fallet endast täcker administrationskostnader. 

Kostnaderna för 40 timmars deltagande i kvinnojourens verksamhet inklusive 10 tretimmars 

stödsamtal var 7000 kronor, att jämföra med landstingets kostnad 6800 kr för 7 

kuratorsbesök. Det gör 175 kr/kvinnojourstimme och minst 485 kr/kuratorstimme, om varje 

besök varade i två timmar. Kvinnan själv har betalt 1300 för två timmar psykoterapi (Blom et 

al., 2006). Dessa siffror kan vi ha med oss när vi bedömer värdet av insatserna vid 

Kvinnojouren i föreliggande utvärdering. Denna kvinnojour får i år ett bidrag från landstinget 

med 1 krona per innevånare (Jourens ekonomiska plan). Staden har knappt 100 000 invånare. 

Under de 20 år av misshandel som fallstudien ovan hänvisar till erhöll kvinnan aldrig någon 

adekvat hjälp (Blom et al., 2006).  

 

Om samtalsstöd och stödgrupper. 

Misshandlade kvinnor lever i en verklighet som på sätt och vis kan jämföras med krigsfångar 

utsatta för övergrepp och en oförutsägbar tillvaro, med den skillnaden att en krigsfånge vet att 

det inte är hans eller hennes eget fel. Blom et al.(2006) skriver att i likhet med gisslan och 

frigivna krigsfångar behöver kvinnorna under återhämtningsfasen få berätta sin historia 

upprepade gånger. Upplevelser av mångåriga kränkningar och övergrepp har skapat 

djupgående minnen som det tar lång tid att komma över, ibland flera år. ”Att få sätta ord på 

våldshändelserna och att bli trodd är ett sätt att bekräfta den verklighet som förövaren ofta 

offentligt förnekar”(Leira i Blom et al., 2006, s. 15). Mc Namara, Pelletier-Walker & 

Tamanini (2008) har undersökt effekten av en korttidsserie stödsamtal som erbjudits kvinnor 

vid en kvinnojour i en mellanstor amerikansk stad, och kommit fram till att stödsamtal i 

kombination med en stödjande miljö ger goda resultat. Nödvändigt för återhämtning är att 

skapa trygghet och att ha traumaförståelse (Herman, 1997) men professionellt stöd innebär 

alltid en osymmetrisk relation och en risk för stigmatisering (Padgett, 2002). 

Gruppinteraktion, att inte tala om för någon vad de ska göra utan respektera kvinnornas beslut 

vad de än blir är sätt att motverka detta (Leung, 2005). Röda Korset arbetar mycket med 

omhändertagande av människor i kris. Där menar man att ett omedelbart omhändertagande, 

goda relationer och social samvaro kan minska skadeeffekten. Som stödperson är det viktigt 

att våga vara nära, och med respekt närma sig den drabbade då personer som är i kris ofta 

sluter sig (Röda Korset, 2009). Det här stöds av forskning som gjorts i samband med krig och 

katastrofer världen över.  
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Organisationen Kvinna till Kvinna har genom erfarenheter från kvinnocenter i 

konfliktområden i likhet med Padgett (2002) funnit att det inte krävs professionell ledning av 

samtalsgrupper för att de ska vara effektiva, det går lika bra med kvinnor som fått utbildning 

för just detta (Albons, 2004). Cullberg Weston (2002) menar att styrkan i grupperna ligger i 

själva mötet med andra kvinnor. När man i en trygg omgivning får dela med sig av sina 

erfarenheter och ta del av andras upplevelser stärks självkänslan och risken att hamna i en 

offerroll minskar (ibid.). Röda korset har utvärderat ett antal gruppverksamheter där deltagare 

i samtalsgrupper som bildades efter tsunamin fick möjlighet att uttrycka vad de upplevt som 

särskilt värdefullt. Deltagarnas upplevelser visar många likheter med de erfarenheter som 

kvinnorna i Jourens gruppverksamhet rapporterar  (Högeling Drozin, Michélsen & 

Schulmans, 2008, s.6). 

 

 

TEORETISKA REFERENSER 

 

Emotionssociologi 

Våra emotioner uppstår inte bara av sig själva, de formas också socialt. Vi lär oss vad vi bör 

känna i vissa situationer, och vad som händer om vi visar ”fel” känslor. Bland annat Dahlgren 

och Starrin (2004)har skrivit om känslornas betydelse för  samspelet mellan människor och 

människors handlande i olika situationer. De menar att samspel och handlande många gånger 

blir obegripligt om man inte har kunskap om känslornas inverkan.  Enanders (2008) arbeten 

bygger mycket på emotionssociologi liksom även Abrahams (2007). 

 

Utsatthet/brott 

Teorier kring brott och brottsoffer fokuserar ibland på offrets beteende, ibland på 

gärningsmannen. Tidiga teorier sökte ofta förklaringen i interaktionen mellan offer och 

gärningsman eller i offrets personliga egenskaper. Wolfgang och von Hentzig är två forskare 

som båda  menar att offret genom sitt beteende kan anses ha framkallat brottet ( i Hägglund et 

al., 2001). Det ideala brottsoffret beskrivs som svagt, respektabelt,  och samarbetar med polis 

och åklagare  medan den som varit berusad, befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle eller 

uppträtt utmanade och provocerande istället riskerar att ses som ”medskyldig”.  Passiva offer  

har kanske inte gjort tillräckligt mycket motstånd medan det motsträviga offret orsakar 

problem genom att inte vilja samarbeta eller ta tillbaka uppgifter (Hägglund, Lindgren & 
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Pettersson, 2001) En misshandlad kvinna ska för att tas på allvar vara nykter, klart kunna 

redogöra för ett händelseförlopp där hon passivt låtit sig misshandlas relativt svårt, vara 

samarbetsvillig, anmäla och lämna mannen, hålla fast vid sin berättelse och sedan ”börja ett 

nytt liv med en man som inte misshandlar henne” (Olasdotter, 1997, i Hägglund et al., 2001).   

 

Fuchs Ebaughs role-exit teori 

Fuchs Ebaugh (1988) presenterar en uppbrottsmodell som är en process i fyra faser med rötter 

i sociologisk rollteori. Trots många olikheter rörande tidsaspekt och eventuella återfall har 

Fuchs Ebaugh genom omfattande forskning påvisat ett mönster som är gemensamt för 

uppbrott ur olika roller. Den första fasen där tvivel börjar uppstå om personen ska stanna eller 

inte, följs av en fas där olika alternativ övervägs. Den tredje fasen benämns vändpunkten, när 

personen fattar beslutet att lämna. Ibland växer beslutet fram gradvis, men oftast kommer det 

plötsligt, i form av någon symboliskt viktig händelse eller ”droppen som får bägaren att rinna 

över”. En annan av det flertal orsaker som författaren nämner är en känsla av antingen /eller – 

att lämna eller gå under. Den sista fasen handlar om att skapa en ex-roll – en ny roll som 

inkorporerar den tidigare rollen (Fuchs Ebaugh, 1988). 

 

Feministisk teori  

Inom feminismen har funnits och finns fortfarande skilda meningar rörande mäns våld mot 

kvinnor och dess förekomst. Med tiden har en specifik skola av feministiskt tänkande kring 

detta våld framträtt. Några framträdande tankar inom denna skola är våldet som ”ett 

genomgripande socialt fenomen, ett kontinuum, en kränkning av kroppslig integritet och en 

form av strukturellt förtryck” (Enander, 2008, s. 16). Utvärderingen grundar sig på feministisk 

teori och den i huvudsak strukturella förståelse av mäns våld mot kvinnor som ett 

genusperspektiv erbjuder. Feministisk utvärdering ligger nära empowerment och 

kvinnojoursarbete handlar mycket om empowerment. 

 

Empowerment 

Empowerment bygger på att frigöra människors egen kraft istället för att som i traditionellt 

socialt arbete ta sig rätten att definiera andras verklighet och göra klienterna till offer. Bland 

annat säger författaren att empowerment i arbetet med kvinnor handlar om att uppmärksamma 

maktstrukturer men även sättet på vilket kvinnorna ser sig själva. Empowermentarbete i ett 

feministiskt perspektiv är en dynamisk process som inte kan göras för kvinnor, det måste 

härstamma från dem själva (Leung, 2005). Att stärka kvinnans självtillit och tilltro till sin 
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egen förmåga, uppmuntra hennes egna initiativ, hjälpa till att undanröja hinder och försöka 

påverka politiker och beslutsfattare samt samarbeta med lokala rörelser är enligt Starrin & 

Jönsson (2000) exempel på empowerment baserade arbetssätt som stämmer väl överens med 

de metoder Kvinnojouren använder sig av. Aghabakhshi & Mc Gregor ( 2007) visar på vikten 

av kunskap om lokala förhållanden och traditioner, något som kan översättas till betydelsen 

av att stödpersonerna på Kvinnojouren många gånger själva har erfarenhet av våld och 

kunskap om den process det innebär att bryta sig loss (Enander, 2008).  

För att närmare ta reda på vilken betydelse Kvinnojouren har haft för kvinnorna i 

utvärderingen har metodtriangulering med både kvalitativa och kvantitativa metoder ansetts 

vara lämplig då det ger större möjligheter att komma åt dolda aspekter av ett problem 

(Wibeck, 2000). 

 
 
METOD  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Totalt har 38 kvinnor på något sätt deltagit i utvärderingen, 15 av dessa har varit med i någon 

av de tre stödgrupper som pågått under året. Medelåldern bland kvinnorna var 35 år, den 

äldsta deltagaren var 61 år och den yngsta 17 år. 24 kvinnor deltog i uppföljningarna. 

Uppföljningen har genomförts med hjälp av enkäter1 som kvinnorna fyllt i enskilt efter 

avslutad gruppverksamhet eller i samband med ett sista stödsamtal, genom halvstrukturerade 

telefonintervjuer och en fokusgrupp. En gruppintervju med jourkvinnor har också genomförts 

och dagboksanteckningar som förts av deltagarna i de tre stödgrupperna studerats. Det har 

under tidens gång inkommit ytterligare förstagångsenkäter vilka analyserats. 

 

Analys av data 

GHQ12 metoden 

Kvinnornas psykiska välbefinnande mättes med kortvarianten av General Health 

Questionnaire (GHQ 12), ett validerat instrument som använts i ett flertal tidigare studier . 

GHQ-12 består i den använda versionen av tolv påstående, hälften positivt och hälften 

negativt formulerade2. Till vart och ett av påståendena finns fyra svarsalternativ, från stämmer 

helt till stämmer inte alls. Två skalningsmetoder kan användas, GHQ- metoden och Likert-

metoden. Den sistnämnda anses lämpligare att använda vid jämförelser mellan grupper medan 
                                                 
1  För beskrivning och exempel på dessa enkäter, se Derksen, 2008. 
2 Se bilaga 1 
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GHQ-metoden är att föredra när syftet är att skilja normalt från onormalt (Claesson, Heimer 

& Stensson, 2006; Sconfienza, 1998). Vid analysen användes Likert med transformerade 

negativa värden då syftet inte var att peka på sjukdom utan att jämföra måendet före och efter 

insats. Värdena sammanräknades så att låga värden innebär högt psykiskt välbefinnande och 

höga värden lågt psyksikt välbefinnande.  

 

Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en kvalitativ intervjumetod där deltagarna i mindre grupper under ledning av 

en moderator diskuterar ett tema i syfte att få fram deltagarnas erfarenhet av ett specifikt 

problem. Metoden valdes bland annat utifrån att den anses särskilt passande vid forskning om 

känsliga ämnen och med fördel kan kombineras med andra metoder Moderatorns roll är 

introducera ämnet och därefter hålla sig i bakgrunden med undantag av att vid behov ingripa 

för att se till att alla kommer till tals eller att inte samtalet avstannar. Fokusgruppintervjun och 

telefonintervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys, i enlighet med Wibecks (2000) 

rekommendationer, enkäterna har analyserats med hjälp av dataprogrammet Excel och en 

enklare sambandsanalys har genomförts.  

 

Etiska överväganden och metodproblem 

Precis som Blom et al. (2006) konstaterar är det viktigt att inte forskningen belastar 

brottsoffer ytterligare. När det gäller undersökningens målgrupp handlar det ytterst om liv 

eller död. Varje kontakt har noggrant övervägts, liksom val av plats för intervjuer och alla 

namn och platser är fingerade. Också i de fall det funnits ett telefonnummer har det 

förekommit en viss oro inför att kontakta kvinnan utifrån en osäkerhet kring hennes 

nuvarande sociala situation. Att ringa henne skulle kunna innebära att utsätta henne för en risk 

i den händelse en svartsjuk man finns med i bilden. Kontakten har därför mestadels skett efter 

en inledande sondering från jourens sida och informerat samtycke har erhållits. 

Metodproblemen hänger mycket samman med de etiska övervägandena och vikten av 

försiktighet. Det finns även för- och nackdelar med telefonintervjuer, i det här fallet kan en 

fördel vara att kvinnan kan vara helt anonym medan nackdelen är att samspelet försvåras. Det 

har vidare visat sig att bortfallet varit stort under det år som gått sedan den första 

undersökningen startade. Kvinnor har slutat, andra har flyttat utan att efterlämna adress eller 

andra kontaktuppgifter, och många har varit helt anonyma. McNamara et al. (2008) pekar i 

sin studie på svårigheterna med att genomföra uppföljningar på grund av ett stort bortfall. 

Författarna presenterar ett antal hypoteser kring orsakerna till bortfallet, till exempel kan 
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kvinnan redan innan samtalsserien är slutförd uppleva sig ha erhållit maximalt utbyte och 

därför avbrutit. Andra kan ha flytt från orten av rädsla för förövaren eller flyttat av 

arbetsmarknads eller familjeskäl. Detta styrks i  undersökningen, både i intervjuerna med 

jourkvinnorna och i fokusgruppen talas om kvinnor som tvingats fly från orten. I enskilda 

intervjuer med ”avhoppare” bekräftas också att även kortvarig kontakt med jouren kan leda 

till positiva resultat. 

 

 

RESULTAT 

 

Av de tjugofyra kvinnor som deltog i uppföljningen uppgav nitton att de separerat sen första 

kontakten med jouren eller strax innan. Endast en kvinna lever fortfarande med mannen som 

utsatt henne för misshandel. Två kvinnor har etablerat nya samboförhållanden. En kvinna som 

var långtidssjukskriven har börjat arbeta heltid. Bland dem som deltog i uppföljningen var den 

genomsnittliga tiden på jouren 33 veckor. Kortast tid var 4-5 veckor medan de flesta deltagit 

mellan 20-26 veckor.  Betyget för stöd och bemötande är fortfarande gott – 85 % av 

deltagarna i utvärderingen ger jouren högsta betyg för stöd och resterande ger betyget ganska 

bra. Av dessa är majoriteten deltagare i den tredje stödgruppen. 95 % ger högsta betyg för 

bemötande.   Förväntningarna motsvarades helt i 85 % av fallen, medan övriga uppgav att de 

inte haft några förväntningar men blivit positivt överraskade.  

 

Uppföljning enkäter3 

Störst förbättring syns fortfarande gällande våld och hot men även när det gäller boende, 

fysisk hälsa och separation har problemen minskat betydligt. Ekonomin har i flera fall (7) 

försämrats något,  men den har i lika många fall förbättrats. Störst försämring uppmäts i den 

första stödgruppen (grupp 1) där en koppling mellan dålig ekonomi och hög GHQ12 poäng 

kan  anas, men även andra problemområden får höga siffror i dessa fall. Totalt har i de allra 

flesta fall boendesituationen förbättrats eller så var det inga problem från början. Endast i tre 

fall har problem tillstött eller förvärrats. Vid första uppföljningen har psykisk hälsa – i många 

fall markant- förbättrats för 19 av deltagarna. Vid andra uppföljningen syns en fortsatt 

förbättring utom för tre personer i grupp 1 som försämrats något . Våldet har upphört: vid 

andra uppföljningen i alla fall utom ett. Vid första mätningen hade våldet upphört för alla 

                                                 
3 Se bilaga 2-4 



 14 

utom fem där det minskat något. Intressant är att jämföra retrospektiva data med den enkät 

som fyllts i vid första träff med gruppen – i de flest fall bedöms problemen med våld som 

svårare när problemen ska bedömas i efterhand. I de allra flesta fall har hoten minskat eller 

upphört helt. Problemen kring vårdnad och umgänge har i också upphört eller minskat utom i 

ett par fall där vårdnadstvist pågår. Ensamheten har minskat utom i något enstaka fall. Dock 

märks en ökning vid de senare mätningarna bland dem som varit med i olika grupper. Också 

rädslan ökar på nytt i dessa grupper efter att först ha minskat något. Detta är jämförbart med 

data i Enanders undersökning som visar att rädslan kvarstår långt efter det att våldet upphört. 

Flera kvinnor uppmätte mycket höga värden även om rädslan i några fall minskat. 

Självkänslan har förbättrats, i många fall markant. Ett fåtal kvinnor visar dock oförändrat 

stora problem och i några fall (grupp 1) har problemen börjat öka. Att det tycks som om 

deltagarna i den första gruppen uppvisar sämre resultat än övriga tros bero på att det gått 

längre tid – ett år- sedan de avslutade deltagandet i stödgruppen. 

 

GHQ 12 delen 

Ett första mätvärde finns för 33 personer, varav 8 för personer som fyllt i enkäten i efterhand 

efter genomförd grupp och därför räknas in bland uppföljningarna. Den första uppföljningen 

av stödet har fyllts i av ytterligare 17 personer, vilket gör totalt 25, den följande endast av tre 

personer som deltagit i en fokusgrupp. En total förbättring av det psykiska välbefinnande 

uppmättes, framförallt gällande självförtroende, sömnsvårigheter och nedstämdhet. De 

påståenden där minst förändring uppmätts avser koncentrationssvårigheter och självkänsla, 

det senare en påminnelse om hur djupgående såren efter misshandeln är. Förbättringen är 

ungefär densamma i alla grupperna, även den som endast erhållit stödsamtal men antalet 

uppföljningar är där för få för att det med säkerhet ska gå att uttala sig om detta.  I grupp 1 var 

medelvärdet vid första mättillfället4 10 poäng. Vid uppföljning sju månader senare5 uppmättes 

förbättring i två fall medan värdet försämrats markant i ett fall vilket drog ned medelvärdet till 

9 p. En deltagare var inte tillgänglig för uppföljning. Deltagarna i Grupp 2 vilken 

genomfördes under våren 2008 fyllde i en första enkät vid kursstart i mars samt vid gruppens 

avslutning den 30 maj samma år . GHQ poängen hade då nästan halverats, vilket tyder på en 

klar förbättring av det psykiska välbefinnandet. Vid en uppföljande fokusgrupp i november 

där tre av kvinnorna deltog noterades en fortsatt förbättring i ett fall medan de övriga 

försämrats något. 

                                                 
4 5 månader efter deltagande i gruppen 
5 Ett år efter gruppens avslutning 
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TABELL 1: GHQ-12; medelvärden  

 GHQ 1 n GHQ 2 n GHQ 3 n 
Grupp 1 
 

  10 4 9 3 

Grupp 2 
 

20 6 11 6 13 3 

Grupp 3 
 

20 5 14 5   

Stödsamtal 
 

22 12 12 4   

Övriga 
 

17 3 5 6   

TOTALT 
 

20,3 25 10,9 25 11,2 6 

 
 
Grupp 3 genomfördes under hösten 2008 med start i september då den första enkäten fylldes i. 

Resultatet följdes upp vid kursavslutning i november, och välbefinnandet hade då ökat från 20 

till 14 p i genomsnitt. Någon ytterligare uppföljning har inte gjorts då kursavslut ansågs ligga 

för nära i tiden. I gruppen förstagångsbesökare, vilka i huvudsak endast deltagit i stödsamtal, 

svarade tretton stycken på GHQ12 frågorna., men endast fem personer har besvarat enkät 2. 

Två av dessa uppföljningsenkäter avsåg vad man på jouren kallar ”drop-outs” – kvinnor som 

inte kommit tillbaka efter ett fåtal samtal. Det fanns funderingar kring om svar från dessa 

skulle innebära ett sämre resultat, men båda ger jouren ett mycket bra betyg. När det gäller 

GHQ12 poäng visar den ena av dessa kvinnor en stor förbättring – från 14 till 1 poäng. Båda 

har lämnat det destruktiva förhållandet. Totalt GHQ12 värde vid första mätningen var 20,3 p, 

vid andra tillfället 10,9 p och vid den tredje uppföljningen 11,2 p vilket innebär att kvinnornas 

psykiska välbefinnande förbättrats under den tid de deltagit i jourens verksamheter, men att en 

liten tillbakagång indikeras en tid efter avslutat deltagande.  

 
Fokusgrupper och intervjuer 

När det gäller tiden innan man kom till kvinnojouren och behoven som fanns då  berättar 

kvinnorna om att de inte förstod allvaret i sin situation, att de levde i en lögn där det goda 

legitimerade det onda. Med det menar man mannens oförutsägbara växlingar mellan charm 

och ondska, att han i ena minuten var snäll för att i nästa klippa till- det var svårt att få ihop 

och förstå. Hotelser i kombination med isolering från familj och vänner ledde till en förändrad 

verklighetsuppfattning, en kvinna beskriver det som att hon var totalt hjärntvättad, en annan 

kan inte förstå hur hon så länge kunde tro på mannen. Detta stämmer väl överens med 
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Lundgens (2004) beskrivning av normaliseringsprocessen, och bekräftar det som kommit 

fram i den inledande utvärderingen. Flera av kvinnorna talar också om hur omgivningen såg, 

och i många fall även försökte ingripa, men att kvinnorna själva förnekade det som hände.  De 

menar alla att de hade behövt att någon orkade stå kvar, orkade med att gång på gång finnas 

där, att de närmaste inte skulle ge upp utan istället skulle våga gå in och ifrågasätta – om och 

om igen. Inte på det sätt som någon beskriver: ”nu har vi hjälpt dig, nu måste du lämna 

honom”, utan mer tålmodigt och med mer kunskap om svårigheterna i att bryta upp.  

Det man behöver höra, det är som när man kom hit då (4)6 att dom lyssnar…liksom mest…”jaa, men hör inte 
du själv hur det här kanske låter…” (mm) så…så (jaa) inte bara ” men det är så himla lätt, det är bara å gå ifrån 
honom!” det är ju så komplicerat! (5) så (suck) (Monika) 

 
Istället var det många runt omkring som tröttnade, eller så var det kvinnorna själva som kände 

att de inte ville oroa eller utsätta för fara. En av kvinnorna (Monika) berättar om hur hennes 

syskon planerade att sätta dit mannen för ett annat brott, för att få honom bort från henne, och 

hur hon reagerade då:  

Det är just det att det som egentligen är möjligt, som är - blir - så omöjligt när man är i den här situationen… 
man, man () förstår inte att man kan få hjälp, och man förstår inte…att det kan va… för den man är med() har 
gjort det liksom (1) gör att man ser det på ett helt annat sätt (4) tänker att jävlar om du ställer till nån dumhet, 
mitt liv blir ett helvete, fast det är ju redan ett helvete, men det är ju den tanken man får, och jag kommer att 
förstöra hans liv, och jag kommer att förstöra mitt liv och jag kommer att förstöra allas liv runt 
omkring…liksom så…och det, det…när man redan mår så dåligt då kan man bara inte ta det också, det är det 
som… 

  
För att lugna anhöriga och vänner ljög man och sa att han ändrat sig, att allt var bra – eller 

kanske var det inte lögn, bara en önskan om att det skulle vara så? Många kvinnor hoppas och 

tror i det längsta att mannen ska ändra sitt beteende (Enander, 2008:, Lundgren, 2004, Blom 

et al., 2006; Abrahams, 2007, m.fl.) Det är som bland andra Enander visat mycket skuld och 

skamkänslor förknippade med att leva i ett misshandelsförhållande, både från samhällets sida 

”man har fått inpräntat i sig att det är ens eget fel ” och från kvinnan själv ”hur kunde jag vara 

så himla dum?” . Man skäms också över att gång på gång tro på mannens löften om bättring, 

och tycker det är pinsamt. Även skuldkänslor gentemot mannen och barnen förekommer: ” 

jag kommer att förstöra hans liv ” eller ”hur kunde jag låta honom (sonen) leva i detta?”. 

Givetvis finns det skillnader mellan hur kvinnorna uppfattat sin situation, en av deltagarna i 

fokusgruppen menar att hon aldrig känt att det var hennes ansvar vad mannen gjorde mot 

henne. Men samma kvinna nämner senare att det är hennes ansvar att se till att det inte händer 

igen. Det går att skönja en besvikelse över att inte samhällets institutioner, som sjukvård och 

polis, gjort mer. Även andra i omgivningen, arbetsgivare och försäkringskassa, borde ha 

ifrågasatt vad som egentligen pågick och inte bara svalt alla bortförklaringar. Förmodligen, 
                                                 
6 Siffrorna inom parentes är uppehåll i sekunder, enbart parentes är ett kortare uppehåll 
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tror kvinnorna, hade det varit jobbigt att bli ställd mot väggen, men alla tre tror att det hade 

gjort en stor skillnad och kanske bidragit till att kvinnorna lämnat de destruktiva 

förhållandena tidigare. Fuchs Ebaugh (1988) menar att individen tidigt i lämnandeprocessen 

sänder ut signaler som om och hur de uppfattas av signifikanta andra kan få betydelse för om 

rollutträde sker eller inte. Bättre kunskap och information om våldet – kanske redan i skolan - 

tror man skulle kunna bidra till att färre hamnar i destruktiva relationer och att fler 

utomstående vågar reagera och lägga sig i. 

 
Kvinnojouren 
All är överens om att kvinnojouren har betytt ”fruktansvärt mycket känslomässigt” . Som en 

kvinna säger ” utan dom vet jag inte var jag hade varit idag”. När kvinnorna kom till jouren 

hade mycket ställts på sin spets. En tjej hade försökt begå självmord, en annan stod och vägde 

mellan att ta livet av sig eller att drastiskt förändra sitt liv. 

När jag kom hit då, och det var ett avstamp – det var ju självmord eller leva (mm) inte överleva (3) och samma 
dag som jag var hit (4) så åkte han ut (mm) (mm) så det var väldigt liksom för mig väldigt känslomässigt 
starkt(3) å (2) jag vet inte hur dom har lyckats med det, jag vet inte vad personerna har gjort men (ohörbart) för 
mig representerar dom total trygghet (precis) alltså, jaa för mig betyder Jouren det här rummet (2) den här 
koppen (mm) också en pläd och sitta i en soffa eller fåtölj då säger man ”hej” -  ” hej, jag mår skit!” (3) ( jaa) 
”Hej, jag ser dig” (Maggan). 

 
En annan av kvinnorna (Gunilla) sammanfattar stödet från kvinnojouren så här: 
 

Oj…nån som har liksom…nån som har bekräftat en (mm) (4)jamen…sagt att det du känner är rätt, jamen…att 
det är inte ditt fel…fått hjälp med att förstå vad som gör att man inte lämnar, vad det är som gör att man 
kommer in i det, vad de är som gör att man känner som man känner (mm) och…jamen, få vara här, få vara i 
gruppen och dom, träffa andra,  se vad ska säga : man är inte ensam! Man tror att man är ensam med det här 
(mm) (3) och, och liksom att man, man får höra andras berättelser och verkligen känner igen sig (3) (mm, mm) 
just sådär va…man…jaa (4) (mm) …(3) (jaa) (2) 

 
Det handlar enligt kvinnorna framförallt om någon som lyssnar och förstår utan att döma eller  

ge färdiga recept på lösningar. Personalen på jouren ger råd och vägledning, men låter 

kvinnorna själva fatta besluten, vilket är viktigt då de som de själva säger varit vana att bli 

styrda. 

Gunilla: för vi, de vägleder…(jaa) vägleder hur vi gör (näe) dom säger ju inte till dig att ”nu gör du så här 
annars jäklar..” liksom…Maggan: och det är ju jätteviktig, för har vi varit styrda så hårt och så kommer nån 
annan och säger – spelar ingen roll om det är Jehovas Vittnen eller om det är kvinnojouren - ”läs bibeln varje 
dag!” eller ”gör så och så!” –då säger man ”jaa, jaa” (pipig röst) säger man (mm) och så gör man det. 

 
Att fatta egna beslut stärker självkänslan och självförtroendet. De man möter har erfarenhet 

och kunskap om problemet – till skillnad från psykologer och kuratorer man mött – och vågar 

ta upp även känsliga ämnen. 

Maggan: jag var ju till en psykolog först som sa…hon eh liksom kunde ingenting hon bara…att få prata med 
erfarna det betydde fruktansvärt mycket. Det går liksom inte med nån som aldrig har vart med om eller känt 
nånting å ta hand om en å annan människa och det funkar inte (3) det tror jag är (2) oerhört viktigt….  
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Monika:Just det att dom kanske vågar ta upp såna där jobbiga saker som inte ens psykologen skulle fråga rakt 
ut eller tycker är viktigt , såna dära intima saker (mm mm) sjukt (ohörbart) Mycket erfarenhet och av problem 
och så, att dom kanske hör i en berättelse att det kanske, det kanske finns mer (mm) …som ska fram (mm) å 
såna saker (4) det tror jag är…(4) alltså …  

 
På kvinnojouren blir man förstådd utan att allt behöver sägas.  De som arbetar där vet vad de 

gör och hur de ska få kvinnorna på rätt spår ” för man är ju helt lost själv ibland och vet ju 

varken ut eller in”. Alla är glada och positiva här, och peppar en. Också ärligheten uppskattas, 

att ingen ljuger och förskönar  

Ulla: …att det är nån som säger ärligt till en vad...vad det är...liksom som händer å så där. Det är ingen som 
sitter och ljuger ihop, tycker synd om en på det viset eller fortsätter och hålla en kvar nere eller och ingen som 
kanske skyller på en heller (2) … dom ser en och är ärlig å… 

 
Den som kommer med hjälpen måste vara öppen, trovärdig och visa djup förståelse. ”Ibland 

förstår dom mer än man förstod av sig själv…” 

….det är ju det som har varit så skönt och inte behöva…det jag kunde känna att jag sakna han i början  liksom 
att hur kan jag göra det? men då kunde dom säga till mig att” det är helt okej” att känna så (jaa) vi förstår vad 
du går igenom (jaa). Man trodde ju att det måste va nåt fel, men nej det är så här liksom, jaa då fick man veta 
det, då fick man veta att jamen det är också normalt att reagera som att, ja när man kommit ifrån som att man 
… (Monika) 

 
”Man är ju medveten om det själv i alla fall – det är det som är skillnaden” . När man vet att 

reaktionerna och känslorna är normala är de lättare att handskas med. Att kunna ringa och 

göra en check, få återspegling av sina tankar , har haft stor betydelse: 

 
Gör jag rätt nu som…man tänker ju själv ”du om jag gör så här…är det, är det okej?” Och det fattar väl jag 
också, att dom inte behöver godkänna mitt handlande (1) Men – jag får en återspegling, (mm) jag får bolla 
(mm)”Går det bra det jag gör? Kan man göra såhär?” ”Ja men det blir bra det” (Maggan) 
 

Man känner till jourens linje att ha så lite kontakt som möjligt för att inte falla tillbaka och ge 

efter för mannens psykiska påtryckningar – men att misslyckas i detta ger också dåligt 

samvete för ”duktiga flickor” (Maggan): 

… och dom har ju rätt i det…det vet ju jag: så lite kontakt som möjligt (2) byt telefonnummer, fixa det, fixa 
besöksförbud , ?? och det levde jag med hela tiden och ja, det har skapat lite dåligt samvete men jag klara av 
det (2) Men det är skönt (2) för det har ändå stärkt min självkänsla att tänka att ”det är upp till dig…du måste 
ju …så att ditt liv blir drägligt (mm) för vi känner inte honom men det gör du” så hela tiden då ” det är bättre 
att göra så här” ” det är bäst för dig” (mm) ” men om du känner att du måste göra på ett annat sätt så gör det” 
(mm) 

 
 
Gruppen 
De som deltagit i stödgruppsverksamhet är eniga om att gruppen var livsnödvändig! Att träffa 

andra i samma situation har varit stärkande, och gjort förändringen lättare . 

Maggan:… och det hära med gruppen också som var så bra att alla hade vi liksom saker vi kände igen oss i 
(jaa) man ?? väldigt mycket vi kände igen oss i (mm) och då blir det ju på en gång…Åh så….då blir det ju 
också en sorts bekräftelse på att min historia är inte unik, den (2)  
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En kvinna menar att detta att få riva upp allting om och om igen har varit läkande, men det 

har varit jobbigt också, att blotta sig och lämna ut sig inför andra när man tidigare knappt har 

berättat för någon. ”Skämmigt att berätta” och ” bara det att tala inför gruppen”. 

”En dag i gruppen där vi fick berätta våra historier… Känns jobbigt att prata om det, men skönt at höra att 
det jag tvivlat på om det är ”misshandel” är något som de flesta här varit med om & som de kallar 
misshandel. Tänk att jag skulle hamna här….Hur många gånger har jag inte sett Jourens affischer på 
mottagningar och sett att nummerlappar vart borta och tänkt : Stackars kvinnor, hur har de kunnat hamna 
där” (dagboksanteckning) 

 
Stämningen gjorde dock snabbt att man kände sig trygg och accepterad, alla hade liknande 

erfarenheter och kände igen sig i varandras berättelser. Det blev tillåtet att känna medömkan 

med sig själv – det är annars en känsla som en av kvinnorna menar att mannen tagit ifrån 

henne då det hela tiden var han som skulle stå i centrum. 

Monika: och sen så då att börja (3) se sig själv igen och man kanske var lite… – och det har jag ju fortfarande 
jättesvårt med (mm) alla andra går väl väldigt mycket i första hand (3) för…för annars får man ju så dåligt 
samvete så man dör nästan (mm) om man (skratt) om man tänker på sig själv 

 
Det är mycket annat också, som att kunna be om saker eller låta någon röra vid en, som är 

svårt efter ett förhållande där man utsatts för våld av olika slag. Fysiska övningar bidrog till 

att bli medveten om detta: 

Ulla: för det är ju så när man har varit med om det här, det är så många småsaker som förstörs som man inte 
tänker, jamen man blir slagen så får man lite blåmärken och så är det bra liksom, men det är så mycket annat 
ju, som dom…som att kunna be om saker…och…och ta plats osv. som…som försvinner, men som man inte 
märker (mm) förrän väl nån påpekar det (mm). Det är så mycket underligt som dom [jourkvinnorna]vet om 
som man inte tänker på själv (6)  …att man gjorde såna saker, alltså inte bara ja var med på det utan att…just 
med kroppen och …att…det finns så mycket kvar så här också, att vi gör olika saker inte bara prata och (mm) 
(2)…jaa (mm) 
 
Monika: ja för det är ju  svårt och sen så – jag kände mig otroligt löjlig jag! Det kändes som – ja det går inte att 
beskriva hur jag kände mig! Jag kände mig så där jätte…opedagogisk…gud, jag klarade liksom inte av att…att 
be om något….det gick inte! ”klappa mig på håret…” (med pipig röst) det.. men nu måste jag säga nåt….alltså 
det var lite…eh (jaa) och varför är man så löjlig börjar man tänka? Varför är det så jäkla svårt och omöjligt? 
(mm) 

 
 
Vad kan göras bättre? 

Gruppen var som sagt mycket värdefull och kunde ha varit längre, men som en av kvinnorna 

säger ”man måste lära sig att göra ett avslut också”. Men det känns inte som om man är riktigt 

färdiga för det ännu ”…komma tillbaka efter till exempel ett halvår och se: var är vi nu, hur 

går det? ” .Visserligen kan  man ringa närsomhelst och jouren har även andra aktiviteter när 

man  kan komma upp bara för att träffas, men kvinnorna skulle ändå gärna vilja att det blev 

en fortsättning, eller åtminstone en uppföljning,  på den gruppverksamhet man deltagit i . Man 

menar att det är nu allvaret börjar, och man är rädd att falla tillbaka. Något annat som 

efterfrågas är en fadder som kan vara ett och slussar ut i samhället.  
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Maggan: Ja, jag har tänkt mycket på det där (3) Jag eh (3) naturligtvis med personkemi och allt sånt där…men 
jag skulle ha behövt en fadder. (3) (jaa) jag skulle behövt en väg…en…jag pratar för mig själv nu men jag 
behöver bli inspirerad … och jag är fortfarande rädd för att ta mig för saker…inte för att han skulle stå och 
hota mig eller, eller jo kanske ja, men det skulle vara kul att gå ut och äta nån fredag eller lördag kväll (2) 
…lite mera långsiktigt (mm) typ en fadder eller en (Jaa)  

 
Mer och bättre information till deltagarna om vad som händer på jouren, att kvinnorna är 

välkomna att delta i öppet-hus, föreläsningar och andra aktiviteter. Kvinnorna skulle gärna 

ställa upp som faddrar för andra i samma situation, hjälpa till med kaffekokning eller ta en 

promenad med någon av de boende på jouren. Men åtminstone en av kvinnorna önskar att hon 

skulle bli tillfrågad om detta, det dåliga självförtroendet gör sig påmint och hon är rädd att 

hon annars kommer och besvärar. 

 

Idag och framåt 

I likhet med Enander beskriver kvinnorna en process av omvärdering och säger alla att de 

tänker annorlunda nu än då de först kom hit. Man förstår att det inte är ens eget fel det som 

hänt, att man kan må bättre och även har rätt att må bättre, att man kan erkänna för sig själv 

att man är ett brottsoffer.  

Alltså när jag kom…så visste inte jag…det var det…jag mår inte bra….idag kan jag säga : shit, han har förstört 
allt, han har förstört hela mitt liv, min ekonomi, min hälsa, eh, min arbetssituation, min…mina, mina relationer 
– jag har inga vänner kvar, ingenting, och jag har haft möjlighet att söka dom, men dom avvisar mig, dom 
hatar mig (mm)…han har tagit flera… han har förstört jättemycket (3) det jag ser idag ,det är att dom sa till 
mig när jag kom att jag var ett brottsoffer (3) det köpte jag inte då : jag har bara farit illa i min relation (mm)… 
(Maggan) 

 
Det finns i likhet med vad Enander beskriver fortfarande en hel del skam och skuldkänslor 
kvar, för att man inte förstått, för det man utsatt sig själv och andra för.  
 

Monika: Jag tänker alltså såhär jag: hade jag mått bra, hade jag vart stark i mig själv, hade jag vetat vem jag 
var, vad jag tänkte…vad jag tyckte…och jag , vi,  hade koll på läget när jag träffa den mannen då hade den 
mannen inte kommit in i mitt liv (nää) (ja, mm) för just (nej) det att …se, försöka se, mycket av sin egen…del i 
det här…varför också man har hamnat i det, vad är det liksom…vad var mitt behov egentligen?  

 
Särskilt en kvinna (Maggan), som gått en längre tid hos en psykolog, känner stort ansvar för 

att hon satt sig i den situation hon var, men också för att inte låta samma sak hända igen.  

Maggan: jag tycker det är viktigt att jag ser att det här med  mitt fel (mm) det har jag vänt till att (3) eh, 
missförstå mig rätt – det var mitt ansvar…jag måste ta mitt ansvar för den här relationen, inte att det var mitt 
fel att han var dum mot mig…att han gjorde övergrepp på olika sätt, men däremot måste jag ta mitt ansvar 
…eh, inse vad han har gjort, inse hur det kändes hos mig…för att det inte ska hända igen! Och då menar jag 
inte att det var mitt fel så men …allts, jag måste inse att jag lät honom…på många sätt ta över mitt liv,…jag 
hade flera möjligheter att säga ifrån, men på grund av all hjärntvätt och alla dumheter mot mig så lät jag bli 
(mm) för att det var för jobbigt. Och jag måste försöka nån gång…alltså jag måste garantera jag för mig 
själv…att jag aldrig kommer låta det hända mig igen, och det KOMMER aldrig hända mig igen (3) för att (4) 
liksom (2) jag tänker inte tillåta det! (mm) å…som …eh… 

 
En kvinna tycker att hennes situation bara blir värre och värre. Dålig ekonomi, inga vänner, 

rättegång mm. Hon säger också att hon inser nu att det mannen gjort mot henne är 
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fruktansvärt, och att hon måste släppa ansvaret för honom och gå vidare. ”Det är inte min 

kamp mer- jag ska aldrig mer ignorera mig själv som jag gjorde”. En annan kvinna (Monika) 

säger att hon nu tänker helt annorlunda- då var hon rädd och försagd, nu är hon mycket 

starkare. Men hon undrar samtidigt om det inte ska ta slut någon gång, allt det jobbiga? 

att…jag tänker helt…annorlunda nu…än vad jag gjorde när jag kom hit. (3) då, då ,då visste inte jag 
nånting…jag visste ingenting, jag var helt…ja, jag bara…jaa, och så börja jag en mening, och så bara ”ja, jag 
vet inte…”  och lika det här med att…jag tycker också att...även om han är borta så…tar det inte slut, liksom, 
det som är jobbigt 

 
Alla säger de att varje dag är en kamp, det är fullt med svåra känslor – saknad, sorg och 

ledsenhet. Det går inte en dag utan att man påminns om det  på något sätt och man får kämpa 

för att inte bli bitter. För flera av kvinnorna har ekonomin försämrats, och ett par av dem 

kämpar för att kunna betala de skulder mannen dragit på dem – men säger också att det varit 

värt varje krona att bli av med honom. ”Det har varit en investering i livet!”. Man har 

accepterat att man känner som man gör, och man måste gå vidare och vara rädd om sig. 

Vända tankarna, konfrontera sig själv. Vad vill jag? Det är svårt med nya förhållanden – svårt 

våga lita på någon. Man är angelägen om att göra allting rätt nu, vilket även det kan vara en 

börda, men menar att den ökade medvetenheten utgör ett skydd. 

Alltså det…vi har…även vi har det jobbigt med…vi är rädda inför framtiden, så har vi ändå ett skydd nu…vi 
har ju fått upp en tanke …att jag…är värd att ha ett värdigt liv!? (Mm) Och jag menar, även om du kommer att 
träffa på skitstövlar – det gör man ju alltid, det behöver inte vara i en relation, jag menar man kan träff på en 
idiot igen - så, jag menar, jag tror att den här ökade medvetenheten, den liksom ökar ju chanserna för oss att få 
ett bättre liv (mm) bättre än förut.(3) Så att… 

 
En kvinna säger att hon känner att hon fått ett värde som människa och hon har själv 

engagerat sig som jourkvinna, dels för att få en chans att ge tillbaka lite av det hon fått men 

också som ett steg i den egna läkandeprocessen. 

 

Samhället 

Beträffande stödet i samhället har en kvinna blivit avrådd av en polis att anmäla, en annan har 

anmält, men bemötts illa av polisen medan en tredje fått ett mycket bra bemötande, kanske 

som hon säger för att hon kände en polis privat. Ändå valde hon av rädsla för repressalier att 

inte anmäla, men hon vet att hon bara behöver ringa ett samtal så får hon hjälp. När det gäller 

besöksförbud borde det vara lättare att få, helst utan att kvinnan som nu själv måste ansöka. 

Det är viktigt att undvika all kontakt, inte bara för att slippa det fysiska våldet, utan lika 

mycket för att inte bli påverkad.  

Monika: nej och det vet jag också att göra det, och säga att han ska ha besöksförbud, själv- det är också 
någonting som jag blir arg på att man ska göra, det borde också vara så att…att nån annan kunde göra ( skrattar 
till, pratar i munnen på varandra) för det blir jättesvårt att ta allt det där (Maggan: ja för då hatar dom en ju 
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ännu mer…) eller, att ta den skulden också man var redan är därnere (mm) det blir liksom för jobbigt (4) (mm) 
det borde vara lättare (med svag röst )… 
 

En av kvinnorna säger att hon inte vågade ansöka då det hade givit mannen en verklig 

anledning att döda henne, om inte själv så genom sina kontakter. 

Maggan: men just det där besöksförbudet det var lite känsligt också att…, för han ville ju! Han ville att jag 
skulle sätta polisen på han, han ville att jag skulle fixa besöksförbud…då fick han rätten att döda mig ( det, 
det…) Det var det som det handlade om! Så det – om du gör såna grejer mer då har jag rätt till (mm) då har du 
svikit mig så (4) så, så jag vägra att…”ja men då fixar jag det ” ” Nej gör det inte” och jag höll på sådär hela 
tiden liksom (2) Så just nu känns det såhär: det har varit plågsamt men det var rätt! Det var bara rätt beslut av 
mig. Jag tog… 
 

När det gäller kvinnan som upplevde att hon blivit dåligt bemött tog det också lång tid efter 

att anmälan gjorts innan polisen kontaktade mannen. När polisen inte agerar efter en anmälan 

eller ett åtal läggs ned ger det signaler till båda mannen och kvinnan att samhället inte tar så 

allvarligt på våldet (Blom et al., 2006). 

Ja, jag …polisanmälde ju X…och…då…första…när jag kom in då och polisanmälde, så fick ju jag eh…en 
kvinna som tog emot mig och min brorsa, som va…hon var ju inte…alls…bra, utan hon liksom bara ” ja, vänta 
nu, nu får du bara..” och jag var ju helt, det går inte att beskriva vad jag var för människa då…jag var ju liksom 
helt förstörd. ”Du får bara, bara säga den här händelsen som hände just igår” och jag ville ju…då hade jag ju 
äntligen bara sagt nej…och vill ju liksom berätta om allting…och samtidigt, man var ju så liten så man vågade 
ju inte säga nånting heller, bara ”heej (med svag röst)”…..Sen …det dröjde en vecka, då var jag hos min 
mamma, då kom ju X upp dit och jag var inte hemma för jag var hos min bror, men min mamma och min son 
var där, och han … gapa och skrek så dom blev ju jätterädd…och hon ringde polisen. Och då såg dom ju att 
det låg en anmälan, och då åkte dom direkt och tog hand om det (4) sen fick dom…jag fick att jag skulle göra 
en sån där anmälan mot polisen att dom inte hade skött sig, men det orka jag inte då… 

 
Också inom sjukvården skulle rutinerna kunna förändras: 
 

Ulla: jag mådde ju jättedåligt, jag tog en massa tabletter och hamna på akuten, mest för att…ett rop på hjälp, 
och då eftersom jag inte var 18 så gick det automatiskt till BUP, och att jag och mamma och pappa skulle få 
gå…jamen, på samtal där. Men… det jag kan reagera på nu…dom där samtalen verkar ha varit frivilliga, för 
att mamma sa att ” vi behöver inte det där samtalet” . Jag hade hoppats när läkaren på akuten sa satt vi skulle få 
gå i samtal ,att dom skulle börja nysta i det…men när jag fick höra att mamma tackat nej, då bara ”NEJ!” Jag 
förstår inte varför dom inte är obligatoriska? Hade jag fått gått på det hade jag kanske inte varit kvar dom där 
två åren…? 
 

En kvinna hade länge kontakt med sjukvården och gick i samtal hos en psykolog:  
 

Jag menar…dom hade ju kunnat hjälpt mig… jag kom ju dit på grund av att han sa att jag var psykiskt sjuk, (2) 
dom ville ge mig medicin… den fick inte jag ta (4) (mm) för honom (3) ”varför tar inte du din medicin?” ” Nej 
min sambo tycker inte att det är nån bra idé” ”Nähä” Varför godtar dom det? Jag menar det finns ju många 
varningsklockor som sjukvården skulle ha kunnat hjälpt mig med (mm) luskat på rätt sätt… det är jag liksom 
besviken på idag (mm).. 

 
Blom et al. har i sin studie sett hur kvinnor som efter en tids misshandel uppvisar symtom på 

post traumatisk stress [PTSD ] av mannen anklagas för att vara psyksikt sjuk (2006). 
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SLUTSATSER 

 

McNamara et al. (2008) kan inte påvisa att kvinnorna i undersökningen sluppit ifrån våldet – 

det kan däremot denna utvärdering göra där våldet i alla fall utom ett helt har upphört. 

Författarna ”spekulerar” vidare i att den förbättring som uppnåtts i deras studie kan bero på att 

kvinnan med hjälp av stödsamtal och rådgivning uppnått en högre grad av motståndskraft  

mot våldet och trots att våldet inte upphört mår mindre dåligt av det eller handskas 

annorlunda med det – kunde fungera normalt och inte längre ansåg sig behöva hjälp. Det här 

är en problematisk tolkning och ingenting jag finner något stöd för i mitt material – tvärtom 

framkommer att kvinnorna känner sig svaga när det ger upp och skäms för att återvända: 

”Jag känner mig ”misslyckad”, har inte satt gränser o följt mitt hjärta. Vill vara mig själv, vill vara en 

mamma som är närvarande, utan att vara rädd. Vill vara öppen, inte vara ”duktig” för att skydda andra/bli 

bekräftad ” (dagboksanteckning) 

Tre av avhopparna har nåtts per telefon, och de farhågor man haft från jourens sida att de 

slutat på grund av missnöje avfärdades helt. Tvärtom gav man jouren ett mycket gott betyg 

och menade att man fått tillräckliga verktyg för att förändra sitt liv. På alla områden har de 

flesta kvinnors mående och livsvillkor förbättrats, utom i vissa fall gällande ekonomi. Det går 

inte att säkerställa något samband mellan dålig ekonomi och sämre mående, även om det 

finns en antydan till detta. En lätt tillbakagång avseende psykiskt välbefinnande kan märkas 

bland en del av de kvinnor som avslutat kontakten med jouren efter att ha deltagit i en 

gruppverksamhet, men här är antalet enkäter för litet och måste följas upp ytterligare. Även 

stödsamtalen måste följas upp bättre innan det går att uttala sig om det finns någon skillnad 

mellan dem som deltagit i grupper eller ”bara” fått stödsamtal. Det finns även en förhoppning 

att det i framtiden ska bli möjligt att genomföra en mer omfattande studie där man också kan 

titta på t ex kvinnor från olika kulturer, med eller utan funktionshinder. 

 

Att definieras som brottsoffer ger rätt till stöd och ersättning för det våld man utsatts för, och 

ökar möjligheterna att förövaren ställs till svars för sina handlingar. Att vara ett brottsoffer är 

inte detsamma som att vara ett offer, ett ord som för många har en negativ klang och som i 

många sammanhang, inte minst internationellt, istället bytts ut mot termen överlevare.  

Oavsett val av terminologi är kvinnorna först och främst individer, och även om alla delar en 

liknande upplevelse varierar behovet av stöd från några få samtal till betydligt längre 

tidsperioder (Abrahams, 2007; Hägglund et al., 2001). Skammen kan även bidra till att 

känsliga ämnen som exempelvis sexuella övergrepp berörs först långt fram i kontakten, något 
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som kan tala emot den korttidsserie samtal som McNamara et al.(2008) förespråkar. Samtidigt 

som en fokusering på kvinnors inre uppfattningar om sig själva som kvinnor och kvinnors 

ansvar för relationens fortlevande riskerar att dölja de yttre förhållanden som möjliggör 

våldet, är det ändå nödvändigt med kunskap om detta för att förstå varför kvinnorna ibland 

reagerar och agerar som de gör. Balansgången är dock svår då man genom att ”psykologisera” 

våldet riskerar att förstärka existerande fördomar där kvinnan ses som medskyldig till våldet 

genom sitt sätt att vara, eller att våldet förklaras med ”felaktigheter” hos kvinnan respektive 

mannen. Kognitiv beteende terapi fokuserar på individens möjligheter att förändra sin 

situation med hjälp av sina tankar, men även här finns en risk att kvinnans skuldkänslor 

förstärks av ansvaret för att med sitt eget tänkande och agerande förändra situationen. Fokus 

tas så att säga bort från mannen och hans ansvar för sitt eget agerande. Det är därför viktigt att 

den kurator eller psykolog som kvinnan träffar har kunskap om våldets mekanismer och 

följder, för att inte förstärka dessa skuldkänslor och försvåra ett uppbrott. Det tycks också som 

det är just här som kvinnojourerna kan göra mest nytta, att hjälpa kvinnan att inse vad det är 

hon varit med om och vilka följder det fått. Genom att i samtal bekräfta hennes upplevelser 

samt stärka henne i hennes väg framåt, men allra mest genom att ge henne möjlighet att träffa 

och tala med andra i samma situation.  

 

The solidarity of a group provides the strongest protection against terror and despair, and the strongest 
antidote to traumatic experience. Trauma isolates; the group creates a sense of belonging. Trauma shames 
and stigmatises; the group bears witness and affirms. Trauma degrades the victim; the 
group exalts her. Trauma dehumanises the victim; the group restores her humanity (Herman, 1997) 
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Bilaga 1 GHQ 12 mall     

Vi vill veta hur Du har känt Dig under den senaste veckan.   

     

                    Stämmer helt     stämmer bra      stämmer delvis     stämmer inte alls 

a) Jag kan koncentrera mig på 0 1 2 3 
vad jag gör     

     

b) Jag har svårt att sova 3 2 1 0 
p.g.a. problem och svårigheter     

     

c) Jag känner att jag spelar 0 1 2 3 
en betydelsefull roll för andra     

     

d) Jag känner mig kapabel 0 1 2 3 
att fatta beslut     

     

e) Jag känner mig väldigt pressad 3 2 1 0 
     
f) Jag kan inte klara av de dagliga 3 2 1 0 
problemen     

     

g)Jag kan uppskatta det positiva 0 1 2 3 
i tillvaron     

     

h) Jag kan ta itu med svårigheter 0 1 2 3 
     
i) Jag känner mig olycklig 3 2 1 0 
och nedstämd     

     

j) Jag har känt att mitt  3 2 1 0 
självförtroende har minskat     

     

k) Jag har tänkt på mig själv 3 2 1 0 
som en betydelselös person     

     

l) Jag har känt mig ganska 0 1 2 3 
lycklig på det hela taget     
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Bilaga 2 första enkät              

               

deltagare Veckor Ekonomi Boende Fysisk hälsa Psykisk hälsa 
Relation till 
partner Familj Våld 

Hot/ 
trakasserier 

Skilsmässa/ 
separation 

Vårdnad/ 
umgänge Ensamhet Rädsla 

Dålig 
självkänsla 

 Anna 14 5 0 8 8 10 5 8 10 5 10 5 8 9 

 Marie 20 7 0 5 5 10 0 6 9 6 8 9 8 1 

Karin 52 9 9 8 10 10 0 6 8 10 10 10 10 10 

Pia 26 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 10 7 6 

Berit 4 0 7 8 8 10 6 10 10 9 10 8 10 10 

Mona 71 10 3 2 10 8 9 5 3 0 10 10 10 10 

Lisa 364 7 10 0 6 6 5 5 4 8 6 6 5 0 

Samira 75 10 8 6 10 10 10 10 10 10 0 9 8 5 

 Maria 13 8 7 5 8 8 5 3 3 6 6 8 4 10 

Kerstin 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

Monika 15 8 4 5 10 10 3 10 10 6 0 2 6 10 

Ulla 12 0 0 0 7 1 7 0 0 1 0 10 10 10 

Birgit 9 0 0 0 6 10 0 0 7 10 0 0 8 5 

Maggan 9 10 3 9 10 10 10 2 9 8 0 8 9 10 

Linda 4 5 7 7 7 7 2 10 10 10 0 10 10 7 

Inger 8 0 5 2 6 6 0 2 0 10   7 2 5 

Birgitta 7 0 0 0 10 10 8 7 3 3 10 10 10 10 

Gunilla 17 0 0 2 8 10 8 8 8 8   10 10 10 

Therese 4 3 0 1 7 10 2 7 7 5 5 7 9 8 

Ingela 0                           

Katarina 0 5 5 3 6 8 0 5 7 7 7 8 8 5 

Bella 0 0 0 10 10 0 10 0 5     0   10 

Elsy 0 8 7 5 8 8 5 3 3 6 6 8 4 10 

Helga 0 0 2 3 7 10 0 8 10 10 0 7 7 5 

Alice 0 10 5 7 9 10 5 1 8 9 0 8 9 9 

Evy 0 8 10 8 10 10 4 8 8 10 5 5 8 8 

Jenny 0 4 0 3 7 7 1 5 5 7 0 6 5 9 

Barbro 3     3 3 3 0 2 6 0 0 6 3 7 

Matilda 0 7 2 1 9 1 7 0 0 6 1 1 6 6 

Catrine 0 4 4 8 8 10 0 2 8 10 0 0 9 4 

Jennifer 0 8 0 7 9 9 5 9 9 2 2 8 9 10 

Sussie 0 9 3 8 5 5 2 0 2 9 8 0 9 8 

Elsa 0 8 6 4 6 7 0 5 5 0 0 5 3 8 

Ninni 70 5 5 7 7 7 10 7 10 7 7 0 8 3 

Olivia 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 6 0 

Mary 52 5 5 10 10 10 7 10 10 0 10 10 10 10 

  173 127 165 268 261 156 176 219 208 131 216 248 248 

  5,1 3,7 4,7 7,7 7,5 4,5 5,0 6,3 6,1 4,1 6,2 7,3 7,1 
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Bilaga 3 
uppföljning 1              

               

deltagare  Ekonomi Boende Fysisk hälsa Psykisk hälsa 
Relation till 
partner Familj Våld 

Hot/ 
trakasserier 

Skilsmässa/ 
separation 

Vårdnad/ 
umgänge Ensamhet Rädsla 

Dålig  
självkänsla 

 Anna 52 6 0 3 5 10 7 0 7 7 7 0 4 4  

 Marie 26 8 0 5 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0  

Karin  6 2 4 6   0 0 0 0 0 6 6 6  

Pia 52 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0  

Berit  0 0 5 3 9 0 0 4 0 0 0 7 3  

Mona  2 2 2 2 2 1 0 0 1 4 5 1 3  

Lisa  3 0 0 2 4 1 0 1 1 1 2 1 0  

Samira  8 5 0 10 8 5 0 9 7 0 7 5 4  

 Maria 20 10 7 8 8 7 5 3 6 7 7 9 6 10  

Kerstin 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Monika 26 8 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 2 8  

Ulla 52 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 7 7 8  

Birgit 20 0 0 0 6 10 0 0 7 10 0 0 8 5  

Maggan 52 7 0 6 7 10 3 0 8 10 0 8 8 9  

Linda  5 2 3 5 10 0 5 5 5 0 7 10 7  

Inger 12 5 0 2 10 3 0 0 0 10   10 0 5  

Birgitta 12 0 0 0 3 10 10 4 3 3 10 10 10 10  

Gunilla 24 0 0 2 7 5 5 0 0 0 0 7 6 6  

Therese 14 3 0 1 7 10 2 7 7 5 5 7 9 8  

Helga 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Alice 30 2 1 3 4 2 1 1 2 2 0 7 7 7  

Catrine 24 2 0 2 6 5 0 0 5 2 0 0 5 2  

Olivia  5 0 5 7 10 6 0 0 0 5 3 4 5  

Mary  5 5 10 4 10 3 5 5 0 10 5 8 8  

  90 29 66 119 129 62 25 70 70 49 103 117 118  

  3,8 1,2 2,8 5,0 5,4 2,6 1,0 2,9 2,9 2,1 4,3 4,9 4,9  

                

  Mörk text  gruppdeltagare             
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Bilaga 4 
uppföljning 2              

               

deltagare  Ekonomi Boende Fysisk hälsa Psykisk hälsa 
Relation till 
partner Familj Våld 

Hot/ 
trakasserier 

Skilsmässa/ 
separation 

Vårdnad/ 
umgänge Ensamhet Rädsla 

Dålig 
självkänsla 

 Anna  9 0 5 6 0 2 0 0 0 7 0 5 7  

 Marie  0 0 2 3 0 5 0 0 0 6 4 0 2  

Pia  10 8 0 7 10 10 0 0 0   10      

 Maria  8 2 5 7 7 3 0 3 6 7 3 3 5  

Kerstin  0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3  

Monika  10 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 2 4  

Ulla  2 0 0 8 0 7 0 0 2 0 7 6 8  

Birgit  0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 2 2 2  

Maggan  5 0 3 3 5 0 0 4 0 0 0 0 3  

Inger  5 0 2 4 5 0 0 0 7   5 1 3  

Birgitta  0 0 0 9 10 2 0 0 0 2 8 10 10  

Gunilla  0 0 2 2 5 5 0 5 5 0 4 7 5  

Therese  6 5 1 6 10 3 5 5 5 7 5 10 8  

Ingela  8 0 5   0 5 0 0 0 0 5 5 5  

  63 15 25 62 59 43 5 21 27 29 53 51 65  

  4,5 1,1 1,8 4,4 4,2 3,1 0,4 1,5 1,9 2,1 3,8 3,6 4,6  

                

                

Uppföljning 3               

                

deltagare  Ekonomi Boende Fysisk hälsa Psykisk hälsa 
Relation till 
partner Familj Våld 

Hot/ 
rakasserier 

Skilsmässa/ 
separation 

Vårdnad/ 
umgänge Ensamhet Rädsla 

Dålig  
självkänsla 

Monika  8 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 4  

Ulla  0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 8 7 10  

Maggan  6 0 2 3 5 0 0 2 2 0 8 5 5 

Summa  14 6 2 9 8 3 0 3 2 0 17 13 19 

Medel  5 2 0,7 3 2,7 1 0 1 0,7 0 5,7 4,3 6,3 

                

Förändring               

  Ekonomi Boende Fysisk hälsa Psykisk hälsa 
Relation till 
partner Familj Våld 

Hot/ 
trakasserier 

Skilsmässa/ 
separation 

Vårdnad/ 
umgänge Ensamhet Rädsla 

Dålig 
 självkänsla 

Enkät 1  5,1 3,7 4,7 7,7 7,5 4,5 5 6,3 6,1 4,1 6,2 7,3 7,1  

Uppf 1  3,8 1,2 2,8 5 5,4 2,6 1 2,9 2,9 2,1 4,3 4,9 4,9  

Uppf 2  4,5 1,1 1,8 4,4 4,2 3,1 0,4 1,5 1,9 2,1 3,8 3,6 4,6  

Uppf 3  5 2 0,7 3 2,7 1 0 1 0,7 0 5,7 4,3 6,3  
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