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ABSTRAKT 

I en fallstudie som är tänkt att utgöra en del av en större utvärdering har en kvinnojour i en 
medelstor svensk stad undersökts avseende måluppfyllnad och kundnöjdhet samt framtida 
utvecklingsmöjligheter. Med utgångspunkt i ett genusperspektiv och med tyngdpunkten lagd 
på brukarnas upplevelse av behov, förväntan och resultat har jourens verksamhet studerats. 
Med hjälp av dokumentstudier, halvstrukturerade intervjuer enskilt och i grupp samt enkäter 
har bilden av en behövd och omtyckt verksamhet vuxit fram. Särskilt då det gäller psykisk 
hälsa, rädsla och självförtroende men även för andra problemområden har det stöd jouren 
erbjuder visat sig vara betydelsefullt. Den största förändring som skett på individnivå är att 
det fysiska våldet har upphört. Fortsatta studier krävs dock för att man ska kunna uttala sig 
om det samband mellan jourens insatser och kvinnornas förbättrade situation som kan anas 
verkligen är tillförlitligt.  
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“Who do women turn to and whom do they tell about the violence in their lives? Although 
some women leave home and some fight back, the shocking answer in too many cases is 
nobody” (WHO, 2005) 
 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem i hela världen, inte minst i Sverige där en 

undersökning gjord av bland andra Eva Lundgren publicerad 2001 visar att nästan hälften av 

Sveriges kvinnor, 46 %, har utsatts för våld1 av en man efter sin 15-årsdag och nästan var 

tredje kvinna före hon fyllde 15 år . Undersökningen visar också att det är unga kvinnor som 

har mest och flest vålderfarenheter (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

Våldet orsakar, förutom stort mänskligt lidande för utsatta kvinnor och barn som bevittnar 

våldet, också stora ekonomiska förluster för samhället. De direkta kostnaderna beräknades 

2006 uppgå till ca 3000 miljoner kronor/år varav för socialtjänsten 800-1200 miljoner. Då är 

inte kostnader för skador, smärta och lidande inräknat (Socialstyrelsen, 2006). 

Bakgrund  
Det ojämlika stödet till kvinnojourerna från den svenska socialtjänstens sida samt bristande 

statistiskt underlag uppmärksammades i januari 2008 av FN som respons på den senaste 

CEDAW rapporten (United Nations, 2008). Först från och med år 2001 kan våld mot kvinnor 

särskiljas från annat våld i brottsstatistiken och till helt nyligen fanns i Sverige ingen 

forskningsbaserad kunskap kring våld mot kvinnor, vilket fått till följd att våldet behandlats 

som ett marginellt problem. De insatser som gjorts från samhällets sida har till stor del 

baserats på en syn på våldet som något som bara förekommer i socialt belastade miljöer och 

utövas av avvikande män med bristande impulskontroll, psykisk sjukdom eller en olycklig 

barndom. Att så många som närmare hälften av alla kvinnor i Sverige rapporterar att de 

utsatts för våld betyder att våldet inte är en ovanlig företeelse. Det innebär att den som har sin 

dagliga gärning inom socialt arbete med största sannolikhet kommer att möta kvinnor utsatta 

för våld i en nära relation (Lundgren et al., 2001). 

 

Våldet mot kvinnorna  

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver i en rapport de olika former det sexualiserade 

våldet tar sig och menar att det förekommer över hela världen även om det kan se olika ut i 

olika länder och olika kulturer. Fysisk, psykisk, sexuell och ekonomisk misshandel, våldtäkt, 

incest, mord, könsstympning och trafficking är exempel på våld mot kvinnor, ofta i nära 

relationer. Våld mot män förekommer också, och det händer att förövarna är kvinnor även om 
                                                 
1 Fysiskt och/eller sexuellt våld samt hot 
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det är våld mot kvinnor begånget av män som är vanligast förekommande. Våld i samkönade 

relationer är ett problem som uppmärksammats på senare tid, liksom den skada barn som 

bevittnar våld tar och vilka följder det kan få i vuxen ålder (WHO, 2005). 

År 2007 anmäldes i Sverige 19 597 fall av misshandel mot kvinnor där gärningsmannen var 

en person kvinnan var bekant med, ofta en nuvarande eller f.d. man eller pojkvän, och 2 514 

fall av grov kvinnofridskränkning. Av misshandelsfallen rörde 852 fall kvinnor mellan 15 och 

17 år (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2008). Beräkningar som gjorts visar på att endast vart 

femte fall av våld mot kvinnor i nära relationer anmäls (SOU 2006:65). Det skulle kunna 

betyda att närmare hundratusen kvinnor utsattes för våld av en man hon kände under år 2007. 

Året innan var anmälningarna rörande grov kvinnofridskränkning 2 384 st., men endast 343 

personer lagfördes för brottet. Av dessa dömdes 263 gärningsmän till fängelse, sju dömdes till 

rättspsykiatrisk vård varav sex med särskild utskrivningsprövning. Sextiotvå personer fick 

skyddstillsyn och för sex personer blev påföljden villkorlig dom. Året därpå polisanmäldes 

227 fall av misshandel mot kvinnor i nära relationer i en mellanstor svensk stad. Den verkliga 

siffran kan vara fem gånger så hög…(BRÅ, 2008).  

 

Stödet i samhället 

Rikskvinnocentrum (RKC) inrättades 1994 som ett nationellt resurscentrum kring 

kvinnofridsfrågor. 2006 utvidgades och ombildades RKC till Nationellt Centrum för 

kvinnofrid (NKC), ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala Universitet som på 

regeringens uppdrag arbetar med att på nationell nivå höja kunskapen om mäns våld mot 

kvinnor och utveckla metoder för ett bättre omhändertagande. NKC har även en mottagning 

vid Akademiska sjukhuset dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig och dit hör även 

Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen för kvinnor som utsätts för våld och hot 

(NKC, 2008). Till Kvinnofridslinjen, som är öppen dygnet runt, kan kvinnor och anhöriga 

ringa dygnet runt för att få råd och stöd. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på 

telefonräkningen. I mars 2008, tre månader efter öppnandet, rapporterades att man tagit emot 

9000 samtal sedan starten. Över hundra samtal per dygn tas emot (Kvinnofridslinjen, 2008). 

 

I Socialstyrelsens lägesrapport 2007 gällande individ- och familjeomsorg rapporteras om en 

förstärkt satsning rörande insatser för våldsutsatta kvinnor, mycket till följd av tidigare års 

rapporter om brister på området. Under 2006 fördelade Länsstyrelserna 77,5 miljoner kronor 

till kvinnojourer, kommuner och brottsofferjourer i syfte att utveckla och vidareutveckla 
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verksamheter till stöd för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och till barn som 

bevittnat detta våld. Regeringen hoppades på ett ökat samarbete mellan aktörer på området, 

men detta uppnåddes endast delvis. Under 2007 och 2008 ska ytterligare 109 miljoner per år 

fördelas men nu endast till projekt där kommuner står för ansökan, kvinnojourer ska inte 

längre kunna söka på egen hand. Rapporten visar också på ett fortsatt stort behov av 

kvinnojourernas verksamhet då andelen kvinnor som söker sig dit inte minskat trots ökande 

satsningar via kommunernas socialtjänst (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, rapporterar att 

medlemsjourerna under 2007 bara kunde erbjuda skyddat boende för hälften av de kvinnor 

som var i behov av det, detta samtidigt som antalet förfrågningar från kommun, polis och 

skola ökade med nästan 30 procent (ROKS, 2008). 

 

En undersökning gjord i Örebro län visar att mycket få fall av kvinnomisshandel kommer till 

socialtjänstens kännedom men att adekvata åtgärder på både kort och lång sikt har erbjudits 

dem man haft kontakt med. Sättet att registrera ärenden som ”barn som far illa” innebär en 

risk för att kvinnans situation glöms bort. Länsstyrelsen påpekar också att de flesta av länets 

kommuner i avsaknad av egna möjligheter till omhändertagande nästan uteslutande hänvisade 

till ideella kvinnojourer och att det sällan görs någon bedömning av barnens situation utöver 

det omedelbara skyddsbehovet. I Östergötland organiseras arbetet mycket olika ute i 

kommunerna, bland annat beroende på kommunens storlek. Utbildningsinsatser är ofta av 

gammalt datum och i vissa kommuner ses kunskap om det sexualiserade våldet som en 

specialistkunskap förbehållen vissa socialsekreterare. Barn som bevittnar våld erbjuds hjälp 

utifrån vad hemkommunen kan erbjuda, inte utifrån sina specifika behov och det finns heller 

ingen beredskap att stödja utsatta kvinnor med särskilda svårigheter som t.ex. funktionshinder 

eller missbruk. Även i Kronobergs län konstateras brister i sättet att föra statistik. Man menar 

också att de kvinnor som säker hjälp akut prioriteras men att man har problem med stöd på 

längre sikt varför det är angeläget att hitta arbetsformer för att tillgodose detta, i kommunen 

eller i länet. Allmänt kan sägas att hjälpen och stöder till våldsutsatta kvinnor och barn är 

beroende av i vilken kommun de är bosatta, något som gäller för hela landet. Fortfarande görs 

prioriteringar utifrån kommunens ekonomi och annan social problematik går ofta före 

(Socialstyrelsen, 2008).  
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Förändrad lagstiftning 

Inom socialtjänstens verksamhetsområde har kraven skärpts då det gäller omhändertagandet 

av våldsutsatta kvinnor. Genom en ändring i Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2007:225) 5 kap. 

11 § sägs att socialnämnden inte längre bara bör utan nu också skall beakta utsatta kvinnors 

och barns behov av stöd vilket innebär ett förtydligande av socialnämndens ansvarsområde. 

Detta gäller även barn som bevittnat våld i hemmet och som till följd av detta är att beakta 

som brottsoffer i lagens mening (Notisum, 2008). Samtidigt har socialstyrelsen fått 

regeringens uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur detta arbete ska gå till. De övergripande 

målen för detta arbete kan sägas vara ”att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få 

det oavsett i vilken kommun de bor samt att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnar våld ska förbättras och kvalitetsutvecklas” (Socialstyrelsen, 2008, s. 69). 

 

Grov kvinnofridskränkning är ett nytt brott som återfinns i 4 kap. 4a § Brottsbalken [BrB] 

(SFS 1999:845) och som innebär att åtal kan väckas för flera olika brott samtidigt även om de 

begåtts vid olika tidpunkter, t.ex. misshandel, olaga hot, sexuellt utnyttjande, om det kan antas 

att gärningarna varit ett led i att kränka kvinnans integritet och allvarligt skada hennes 

självkänsla. Straffet är fängelse i mellan 6 månader och 6 år (Notisum, 2008). Andra 

skyddsåtgärder för hotade kvinnor är besöksförbud (SFS 1988:688), sekretessmarkering i 

folkbokföringsregistret, kvarskrivning (SFS 1991:481), Trygghetspaket, skyddat boende, 

personskydd, fingerade personuppgifter (SFS 1991:483) och underrättelser till målsäganden 

från kriminalvården (Polisen, 2008). Se mer om detta i bilaga 1. I en ledare i Tidningen 

Svensk Polis skriver rikspolischefen Stefan Strömberg (2007) att polisen måste bli bättre på 

att utreda brott som begås i nära relationer. Bland de åtgärder som nämns är ökade 

ansträngningar för att säkra teknisk bevisning genom noggrann dokumentering av 

brottsplatsen. Enhetliga rutiner för detta och för andra utredningsåtgärder ska tas fram. Förhör 

ska hållas snabbt och dokumenteras. Det framhålls vidare att det inte är polisens uppgift att 

medla mellan parterna. Polisen ska utreda brott och när skäl för detta finns ska den misstänkte 

gripas och åklagare kontaktas. Då många gärningsmän är återfallsförbrytare ska kunskap om 

tidigare anmälningar användas vid hot- och riskbedömningar. Polisen ska också få utbildning 

i hur offer för dessa brott ska bemötas så de får förtroende för polisen och orkar medverka i 

rättsprocessen (Strömberg, 2007).  
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Kvinnojoursrörelsen 

Kvinnojoursrörelsen startade i England i slutet av sjuttiotalet och i Sverige kom de första 

kvinnojourerna, Alla Kvinnors Hus i Stockholm och Kvinnohuset i Göteborg, igång med sin 

verksamhet 1978. Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) bildades den 1 juni 

1984. Kvinnojoursrörelsen kom att få en avgörande betydelse för ändrade attityder och nya 

lagar rörande mäns våld mot kvinnor, då man förutom att erbjuda stöd och skydd också 

arbetade aktivt med att sprida kunskap och bedriva lobbyverksamhet. Bland annat bidrog den 

debatt som kom igång i samhället till att våld mot kvinnor numera kan leda till åtal även om 

anmälan tas tillbaka.  En kommission tillsattes av regeringen år 1993 för att utifrån ett 

kvinnoperspektiv se över frågor rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Kvinnovåldkommittén som den kallades presenterade ett slutbetänkande kallat Kvinnofrid 

vilket i sin tur låg till grund för ett stort åtgärdsprogram benämnt Kvinnofridsreformen och 

som bland annat innefattade skärpt lagstiftning. Dessa Kvinnofridslagar innehåller bland 

annat förbud mot köp av sexuella tjänster och det nya brottet grov kvinnofridskränkning Det 

finns idag två landövergripande kvinnojoursorganisationer i Sverige, ROKS och Sveriges 

Kvinnojourers Riksförbund, (SKR) som bildades i oktober 1996 av sexton kvinnojourer som 

valt att lämna ROKS. Båda vilar på feministisk grund, men ROKS beskriver sig som en 

kvinnoseparatistisk rörelse och har följaktligen inga män med i verksamheten medan SKR 

tycks vara mer öppna för att ta med männen i kampen mot våldet. Idag finns omkring 160 

lokala kvinnojourer varav drygt sextio är medlemmar i SKR (Eliasson & Ellgrim, 2006; 

ROKS, 2008; SKR 2008). 

Problemformulering  
Evidensbaserade insatser efterfrågas, inte minst inom socialtjänsten, och en aktuell 

forskningsöversikt av Antilla et al. (2006) har visat på ett behov av att utvärdera insatser 

gjorda i en svensk kontext då det är svårt att direkt överföra resultat av internationell 

forskning och motsvarande forskning saknas här. Annan aktuell forskning har visat på vad det 

är som gör att en misshandlad kvinna till sist lämnar det destruktiva förhållandet men nämner 

att som en del i en fördjupad forskning kring uppbrottsprocessen kan det vara av intresse att 

studera vilken betydelse bemötandet från professionella och myndighetsföreträdare har 

(Holmberg & Enander, 2004).  

 

Merparten av det stöd som idag erbjuds våldsutsatta kvinnor sker genom Kvinnojourernas 

försorg. Även för dem som arbetar inom kvinnojoursverksamheten är det av stort intresse att 
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veta om det man gör påverkar kvinnors situation positivt eller om det finns andra sätt att 

arbeta som fungerar bättre. Kvinnojouren i mellanstor svensk stad vill nu med stöd av 

Länsstyrelsen genomföra en utvärdering av sin verksamhet. 

Syfte och frågeställningar  
Att utvärdera verksamheten vid Kvinnojouren i en medelstor svensk stad med utgångspunkt i 

organisationens mål och vision och därigenom nå en djupare förståelse av hur man bäst möter 

kvinnornas behov och hur verksamheten kan utvecklas vidare.  

• Lever jouren upp till sina målsättningar på lång och kort sikt? 

• Vilka behov har de kvinnor som kommer till jouren? 

• Vilka förväntningar har kvinnorna när de först kommer till jouren? 

• Hur upplever kvinnorna att dessa förväntningar infriats och behoven fyllts? 

• Är det något som fattas eller kan göras bättre? På jouren och i samhället? 

Kunskapsläge/Tidigare forskning 
På en kvinnojour kan kvinnor som utsatts för våld få hjälp och stöd för att förändra sin 

situation och kanske också förstå mekanismerna bakom det som hänt. Många tror att 

misshandeln måste vara fysisk i form av slag och knuffar, sparkar och stryptag, men forskning 

har visat att långt vanligare och mer förödande är den psykiska misshandeln som alla som 

kommer till kvinnojouren har gemensamt, även om inte alla varit utsatta för fysiskt våld. 

Ibland är det också tillräckligt att mannen tagit till våld en gång för att hotet alltid ska finnas 

där latent. Psykisk misshandel sätter djupare spår, ärr i själen, som finns kvar långt efter det 

att såren har läkt och blånaderna lagt sig. Psykisk misshandel kan bestå i kränkande ord, 

utfrysning, att mannen inte talar med kvinnan under långa perioder som ”straff” för någon – 

ofta för henne helt obegriplig- oförrätt, växling mellan charm och kyla, plötsliga, oförberedda 

utbrott, isolering från vänner och familj, hot, svartsjuka och/eller kontroll av ekonomin. Ofta 

eskalerar våldet i samband med att kvinnan försöker lämna mannen och tiden efter en 

separation är hotet mot kvinnans liv och säkerhet som störst (Lundgren et al., 2001; Eliasson 

& Ellgrim, 2006). Omfångsundersökningen ”Slagen Dam” som genomfördes 2001 avfärdar 

många myter om vilka de misshandlande männen respektive de slagna kvinnorna är, till 

exempel att det är män ur lägre socialgrupper, ofta med missbruksproblem, arbetslösa eller 

invandrare som slår medan kvinnan som blir slagen ”söker” sig till våldsamma män som en 

följd av att hon själv utsatts för våld i barndomen (Lundgren et al., 2001). I en artikel av de 

norska forskarna Bjørkly och Vatnar (2008) presenteras en undersökning som visar att vid 
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75% av våldshändelserna har varken kvinnan eller mannen varit påverkade av alkohol eller 

droger och bara 23 % av kvinnorna hade varit utsatta för våld i en tidigare relation. Risken att 

själv hamna i en misshandelsrelation var signifikant högre för kvinnor som bevittnat våld 

mellan sina föräldrar än för dem som själva utsatts för barnmisshandel (Bjørkly & Vatnar, 

2008). I en forskningsöversikt från 1996 konstaterar Gordon att flera studier indikerar att 

kvinnogrupper inte är den mest anlitade resursen, detta trots att dessa kan erbjuda den många 

gånger mest specialiserade servicen för utsatta kvinnor. Detta menar man skulle kunna bero 

på bristande tillgänglighet eller vara ett resultat av det stigma det kan innebära att avslöja sin 

situation, särskilt i mindre samhällen. De som vänt sig till kvinnojourer och stödgrupper var 

dock mycket nöjda, och var också de som i störst utsträckning lämnade det destruktiva 

förhållandet. Stärkt självförtroende, bättre självkänsla, minskade ångestnivåer, färre 

depressioner och minskad stress var några av de resultat som framkom. Att delta i en grupp 

minskar också känslan av isolering. Kvinnogrupper är bildade av kvinnor för kvinnor, något 

som har stor betydelse då många våldsutsatta kvinnor inte kan känna tillit till män. 

Stödgruppen erbjuder en ”säker hamn” där kvinnan i lugn och ro kan återhämta sig, förstå vad 

det är hon varit med om och göra upp planer för sitt fortsatta liv (Gordon, 1996). 

Jouren  

KvinnoJouren 2, som är medlem i ROKS, bildades 1980 av politiskt aktiva s-kvinnor och 

deltagare från en studiecirkel kring kvinnomisshandel. Jouren ser det som sin viktigaste 

uppgift att stödja kvinnor och tjejer via telefon, besök eller boende samt att fortsätta informera 

utåt i samhället om det sexualiserade våldets omfattning och dess konsekvenser för kvinnor 

och barn. Många olika verksamheter pågår vid KvinnoJouren förutom boende, stödsamtal och 

telefonjour. Bland de senaste aktiviteterna kan nämnas feministiskt självförsvar, en teknik 

som är effektiv och lätt att lära, och en gruppverksamhet med inslag av narrativ teknik där 

man arbetar med olika konstnärliga uttryckssätt vid sidan av gruppsamtalen. Man tar också 

emot studiebesök, håller informationer på skolor och arbetsplatser, ordnar utställningar och 

manifestationer, mycket av detta i samarbete med den nystartade tjejjouren (KvinnoJouren, 

2008). 

                                                 
2 Fingerat namn 
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MATERIAL OCH METOD 
 
Arbetet utgår framförallt från ett kvalitativt perspektiv men har kompletterats med 

kvantitativa enkäter. Ett kvalitativt perspektiv har en stark position inom den feministiska 

forskningen som lägger tonvikt på kvinnors vardagsvärld och använder metoder som 

underlättar förståelsen av kvinnors liv och situation med en målsättning att förändra de 

underliggande förhållandena (Kvale, 1997). Fokus ligger på att i enlighet med en 

hermaneutisk vetenskapssyn studera individens upplevelse och tolkning av den omgivande 

verkligheten och viktiga begrepp är innebörd, kontext och process. Människan utgör det 

huvudsakliga instrumentet och forskaren finns nära det studerade subjektet. Ansatsen är ofta 

induktiv, man börjar med empirin och formulerar teorin i efterhand (Backman, 1998).  

Val av metod 
Fallstudier är vanliga inom den kvalitativa forskningstraditionen och anses vara särskilt 

lämpliga vid utvärderingar.  Vid en fallstudie försöker man samla in så mycket material som 

möjligt gällande ett fenomen med avsikt att beskriva, förklara eller undersöka det och 

utveckla en helhetsförståelse (Backman, 1998; Halvorsen, 1992). Det passar bra ihop med 

syftet med denna studie som kommer att genomföras med hjälp av metodtriangulering med 

semistrukturerade intervjuer enskilt och i form av en fokusgrupp kombinerat med enkäter. 

Även dokumentstudier av kvinnojourens styrdokument och resultatredovisningar 

genomfördes. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och använda dem 

parallellt både under datainsamling och analys syftar man till ”att få fram både de kvantitativa 

och de kvalitativa sidorna hos ett fenomen” (Halvorsen, 1992, s. 92). 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp kan sägas vara ett i olika hög grad strukturerat gruppsamtal. Metoden kan 

användas för att studera innehåll och/eller interaktion och passar särskilt väl vid forskning om 

känsliga ämnen. Fokusgrupper kan med fördel kombineras med andra metoder, till exempel 

”deltagande observation, individuella intervjuer eller analyser av olika texter” (Wibeck, 2000, 

s.58 ). Enkäter kan följas upp eller för-testas med hjälp av fokusgruppintervjuer, som kan ske 

närsomhelst under en studie men är särskilt värdefullt i inledningen av densamma. 
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Enligt Wibeck (2000) består den ideala fokusgruppen av 4-6 deltagare som är inbördes 

homogena men mellangruppsligt olika och minimum 3 olika grupper rekommenderas. 

Moderatorns roll är att genom att själv hålla sig i bakgrunden ge deltagarna utrymme att föra 

ett samtal med varandra. Att använda redan existerande grupper underlättar både 

rekryteringen och interaktionen, men en risk kan vara att vissa ämnesaspekter tas för givna 

inom gruppen. Även en strävan att undvika konflikter kan förhindra att känsliga saker förs på 

tal. Känslan av samhörighet är viktig men om samhörigheten är alltför stor finns risk för s.k. 

”group- think” - att endast ett sätt att tänka är rätt. Vissa gruppdeltagare kan upplevas ha 

”expertmakt” tex. genom sitt yrke. Moderatorn kan motverka problem som uppstår till följd 

av att någon tillskrivs större social makt genom att gå in och uttryckligen fråga efter 

tysta/nedtystade personers åsikt, gärna i samband med att ett nytt problemområde 

introduceras. Moderatorn själv kan minska sin expertmakt genom att inledningsvis förklara 

sin roll - att lyssna och föra in nya frågor – samt betona att det är deltagarna som är experter, 

inte moderatorn och att det inte finns rätt eller fel svar. Även den fysiska miljön har betydelse 

och det är viktigt att noga tänka igenom val av plats. I små rum blir gruppens interaktion mer 

intensiv. Att sitta för nära en annan deltagare kan göra att personen känner sig obekväm och 

försöker skydda sitt territorium vilket kan ske genom att dra sig ur samtalet eller adressera 

moderatorn istället för gruppen. Dominanta personer sätter sig ofta centralt och 

kommunikation är vanligare mellan personer som sitter mitt emot varandra varför det kan 

vara klokt att välja ett runt bord Alla deltagare i en fokusgrupp bör ha möjlighet att ta 

talarrollen. Det man säger kan samtidigt vara riktat till hela gruppen, men tillfälligt till en 

enskild deltagare (Wibeck, 2000). 

Val av analysmetod 

Fokusgruppintervjun och telefonintervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys, 

enkäterna har analyserats med hjälp av dataprogrammet Excel och en enklare sambandsanalys 

har genomförts.  

 

Innehållsanalys 

Då syftet med fokusgruppintervjun var att ta reda på hur brukarna upplever verksamheten vid 

kvinnojouren har innehållsanalys ansetts vara en lämplig analysmetod som ger möjlighet att 

”komma åt de innehållsliga aspekterna av det som sägs” (Wibeck, 2000, s. 87). Analys och 

insamling av data kan sägas vara parallella processer såtillvida att analysen påbörjas redan 

under genomförandet av fokusgruppen. Genom att koda materialet, dela upp det i enheter och 
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söka efter trender och mönster analyseras sedan det transkriberade materialet. Wibeck (2006) 

betonar att en systematisk analysprocess med ett definierat protokoll där de olika stegen 

specificerats gör resultaten verifierbara. Val av analysenheter och kriterier ska tydligt framgå. 

Efter att ha skaffat sig en uppfattning om vad som sägs kan man sedan gå vidare och titta efter 

det som inte sägs (Wibeck, 2006). Rent praktiskt delades transkriptionen in i enheter utifrån 

skiften mellan olika ämnesaspekter och frågeställningar. En översikt sammanställdes till 

grund för kodningen och etiketter sattes på varje del av översikten. Dessa etiketter 

sammanställdes på nytt för att söka efter tendenser och trender och bildade övergripande 

teman. Dessa övergripande teman utgjordes av  ”Upplevt behov”, ”Förväntan”, ”Upplevt 

resultat” och ”Vad fattas/ kan göras bättre?”.  

Urval 
Under april månad kontaktade 26 kvinnor jouren för första gången. Vissa av dem besökte 

aldrig jouren utan nöjde sig med telefonsamtal eller kontakt via mejl. De flesta av dem som 

kom till jouren tillfrågades om de ville fylla i en enkät. Denna enkät var avsedd att följas upp 

efter tre respektive sex månader för att bedöma om insatsen haft någon positiv effekt på 

kvinnornas mående. Nio enkäter besvarades. Deltagare i pågående verksamheter ombads 

besvara en enkät som formulerats något annorlunda. Detta resulterade i tio svarande. De sex 

kvinnor som valdes ut till fokusgruppintervjun har alla deltagit i en försöksverksamhet med 

gruppsamtal kombinerat med olika konstnärliga verksamheter, fysiska övningar och 

feministiskt självförsvar. I samband med gruppens avslutning tillfrågades samtliga åtta 

deltagare om de ville delta i ett forskningsprojekt. De som samtyckte lämnade namn och 

telefonnummer och kontaktades av intervjuaren. Vid intervjutillfället deltog fyra av dessa 

kvinnor. För att få ett större underlag tog personalen kontakt med kvinnor som tidigare bott på 

jouren och de fyra som samtyckte till att bli intervjuade ville alla att intervjun skulle 

genomföras per telefon vilket också gjordes. Totalt har 23 kvinnor i åldrarna 17-52 år som 

sökt stöd på jouren deltagit i undersökningen. Jouren har mellan 45 och 60 besök per månad, 

av dessa är cirka hälften nybesök. Den urvalsmetod som användes kan närmast liknas vid ett 

snöbolls- eller nätverksurval. 

Tillvägagångssätt/Process 
Efter en förfrågan från kvinnojouren om att hjälpa dem med en utvärdering gjordes ett besök 

vid jouren där upplägget diskuterades. Litteratur införskaffades med hjälp av det lokala 

biblioteket i min hemstad, Mittuniversitetets nätbibliotek och Jourens eget bokskåp. Mycket 

av litteraturen samt aktuella forskningsrapporter, artiklar och utvärderingar hittades genom att 
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studera källförteckningar och referenslistor och genom sökningar  på Academic Search Elite. 

Materialet studerades, både för att skaffa en bakgrund till det aktuella problemområdet men 

även som exempel på tillvägagångssätt vid utvärderingar. En preliminär plan tog form i 

samband med utformandet av ett PM och efter samtal med handledare stod det klart att det var 

en fallstudie som skulle göras och att den skulle genomföras med hjälp av enkäter och 

fokusgruppintervjuer. Även studier av Jourens olika styrdokument genomfördes. 

 

Enkäter 

Tre olika enkäter konstruerades och överlämnades till jouren tillsammans med ett följebrev 

som presenterade studiens syfte (se bilaga 8). En enkät var avsedd att användas vid nybesök, 

en annan bland deltagare i befintliga verksamheter och den tredje avses att användas för 

uppföljning senare under året och kommer därför inte att ingå i denna uppsats. Vid 

utformningen av enkäterna begagnades bland annat material från en enkät använd vid 

Rikskvinnocentrum [RKC] i en studie kring våldsutsatta kvinnors hälsa och livssituation 

(Stensson, Claesson & Heimer, 2006) och en brukarundersökning gjord av studenter vid 

Mittuniversitet (Näslund & Ström, 2005). Dessa enkäter omformulerades något och kom att 

omfatta upplevelsen av behov inom 13 problemområden strax innan kontakt togs med jouren 

och i dagsläget skattade på en skala från 0-10 där 0 motsvarade inga problem och 10 mycket 

svåra problem, samt vilket stöd man uppfattade att man erhållit från jouren gällande dessa 

problemområden. Här  motsvarade 0 inget stöd alls och 10 mycket gott stöd.  En del av 

enkäten, den så kallade General Health Questionnarie (GHQ 12) mätningen, som hämtats från 

en utvärdering om ungdomars psykiska välbefinnande (Sconfienza, 1998) analyseras inte i 

den föreliggande utvärderingen då detta inte kan anses vara meningsfullt innan 

uppföljningsenkäter fyllts i. Förändring tar tid, och därför är det viktigt att enkäterna är 

konstruerade på ett sätt som möjliggör uppföljning. 

Fokusgruppintervjun 

Intervjuer ska gärna genomföras på neutral mark, men det är samtidigt viktigt att den som 

intervjuas känner sig trygg. Därför genomfördes gruppintervjun i kvinnojourens lägenhet då 

alla deltagare kände sig väl bekanta med miljön och uppfattade den som säker. En assistent 

användes som antecknade i vilken ordning deltagarna pratade för att lättare identifiera detta 

vid transkribering av det inspelade materialet. Detta rekommenderas av Wibeck (2006) i 

hennes bok om fokusgrupper då det hjälper moderatorn att koncentrera sig på gruppen. De 

fyra deltagarna samlades och moderator samt assistent inledde med att presentera sig och 
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hälsa deltagarna välkomna. Moderatorn informerade därefter återigen, detta hade även gjorts i 

samband med inbjudan, om syftet med intervjun och den undersökning som intervjun utgör en 

del av samt om att deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. Det betonades 

särskilt att det inte handlade om Jourens överlevnad utan istället om hur den skulle kunna 

utvecklas vidare och att det var deltagarnas åsikter och förslag som var intressanta. 

Moderatorn lovade också att i möjligaste mån avidentifiera materialet och berättade om var 

och hur den färdiga rapporten kommer att presenteras. Tystnadslöftet mellan deltagarna 

aktualiserades och kvinnorna uppmanades att inte avslöja mer om sig själva än vad som 

kändes bekvämt.  Så startades bandspelaren och efter att moderatorn introducerat det första 

ämnet flöt samtalet på. För att alla verkligen skulle få komma till tals fick moderatorn ingripa 

och introducera ett samtalsämne direkt till en person. Inledningsvis vände sig kvinnorna till 

moderatorn, men snart diskuterade de istället med varandra vilket var avsikten. Då det handlar 

om en utvärdering var det viktigt att alla väsentliga frågeområden täcktes in, detta fungerade 

bra med hjälp av de frågeområden som frågeguiden innehöll. När intervjun avslutades med en 

sammanfattning kunde det konstateras att alla frågor tagits upp eller kommit upp av sig själva.  

Telefonintervjuer 

De intervjuer som genomfördes med hjälp av telefon blev till sin natur mer strukturerade och 

mer kortfattade än fokusgruppintervjun. Enkäten användes som intervjuunderlag tillsammans 

med de öppna frågorna som användes vid fokusintervjun vilka omformulerades något för 

passa verksamheten som avsågs, nämligen boende på jouren. 

 

Validitet 
Validitet har att göra med att kalla saker vid dess rätta namn (teoretisk validitet) och studera 

det man avser att studera (empirisk validitet). Det gäller alltså att samla in data som är 

relevanta för problemställningen. Bristande definitionsmässig validitet kan uppstå om den 

operationella definitionen leder till att mätområdet blir för litet, täcker in mer än vad som 

avsetts eller en del av det som avsetts plus något annat. Både den definitionsmässiga 

validiteten och reliabiliteten måste vara hög för att validiteten ska kunna sägas vara hög 

(Halvorsen, 1992).  Då syftet var att försöka fånga upplevelsen av problem och stöd 

konstruerades enkäterna på ett sätt som tros kunna svara upp till detta. Frågor om ekonomi 

och fysisk hälsa lades in för att förändringar på dessa punkter tros kunna påverka det totala 

välbefinnandet. Morgan (i Wibeck, 2000) menar att man istället för validitet bör tala om 
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trovärdighet. Risken för att grupptryck eller genans skulle bli ett problem kan sägas ha 

minimerats genom att deltagarna redan tidigare kände varandra och i kvinnojourens regi 

tidigare talat om det ämne som skulle diskuteras. Att välja en plats där deltagarna känner sig 

främmande eller bortkomna kan också vara ett hot mot validiteten (Wibeck, 2000), men även 

detta kan sägas vara åtgärdat genom att intervjun hölls i lokaler där deltagarna kände sig 

hemmastadda sedan tidigare. Utifrån forskningsfrågan och hela studiens kontext bedöms 

validiteten vara god. Validiteten kan förbättras genom att triangulera data från fokusgrupper 

med data från exempelvis enkäter och se hur väl de överlappar varandra (Wibeck, 2000).  

Problemet med retrospektiva data är risken för minnesfel, att människor inte minns vad som 

hänt tidigare (Halvorsen, 1992) och att minnesbilder och tolkningen av dessa kan ha påverkats 

av senare erfarenheter, tex. det man lärt sig på kvinnojouren. Detta riskerar påverka 

validiteten, men är svårt att gardera sig emot. 

 

Om kvalitet i fokusgruppundersökningar 

Wibeck (2000) hänvisar till Kruegers råd om hur man kan försäkra sig om att undersökningen 

håller en hög kvalitet. Ett kriterium är att syftet med undersökningen uttrycks tydligt, vilket 

har gjorts, både vid inbjudan och i inledningen av själva fokusgruppintervjun. Också val av 

miljö, att gruppdeltagarna känner att de kan lita på konfidentialiteten, lämpliga gruppdeltagare 

samt att ändamålet är passande är andra kriterier som väl får sägas vara uppfyllda. 

 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Halvorsen (1992) om hur pålitliga mätningarna är och innebär ”att 

olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett 

material” och ”att samma forskare kommer fram till samma resultat vid olika tidpunkter” 

(Wibeck, 2000, s.119).  Detta har möjliggjorts genom att metod och tillvägagångssätt 

noggrant har redovisats.  Idealt bör en undersökning omfatta mist tre olika fokusgrupper, då är 

det också möjligt att göra mellangruppsliga jämförelser, men i denna undersökning har endast 

en fokusgruppintervju hållits, vilket är en brist. Det finns emellertid fortfarande en möjlighet 

att jämföra utsagor inom gruppen och med uttalande från de enskilda intervjuerna vilket bör 

höja reliabiliteten något. Ytterligare ett sätt att stärka reliabiliteten kan enligt Wibeck (2000) 

vara att använda flera olika personer som oberoende av varandra kodar materialet och därefter 

jämför resultaten. Tyvärr har detta inte varit möjligt att genomföra. 
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Generaliserbarhet  
Fokusgruppmetoden passar bra om man vill gå på djupet i en fråga eller generera underlag för 

att utveckla enkäter. Lärdomar från en mindre grupp kan på så sätt användas för att studera en 

fråga på ett större fält (Wibeck, 2000). Enkätunderlaget är för litet för att man utifrån enbart 

detta ska kunna generalisera till en större grupp, men kombinationen enkäter och intervjuer 

och den överensstämmelse som kan iakttas emellan svaren i dessa bör dock förbättra 

möjligheten till generalisering. Resultaten stämmer också väl med vad som framkommit vid 

tidigare undersökningar och i det teoretiska underlaget. 

 

Om de kvinnor forskare inte når…. 

En felkälla i mycket av forskningen kring mäns våld mot kvinnor kan ligga i att det är svårt 

att nå de allra mest utsatta kvinnorna. De som intervjuas och svarar på enkäter är många 

gånger de kvinnor som sökt sig till kvinnojourer eller andra hjälpinstanser. Även kvinnor som 

inte identifierar sig själva som misshandlade är utom räckhåll för forskaren. I en studie med 

matchad kontrollgrupp visade det sig att 35 % av kvinnorna i gruppen “ej utsatta för 

misshandel” i själva verket också var eller hade varit utsatta. Frågan hur dessa kvinnor ska nås 

är dock svår att finna svar på (Gordon, 1996).   

Metodproblem  
Metodproblemen hör mycket samman med den speciella situation kvinnorna befinner sig i. 

Det har varit viktigt att tänka på att inte utsätta kvinnorna för någon risk, vare sig när 

kvinnorna kontaktades eller vid själva intervjutillfället. Urvalet påverkades av att det inte 

finns något egentligt register över de kvinnor som uppsökt jouren, då dessa många gånger 

väljer att vara anonyma.  Att intervjua per telefon är långt ifrån optimalt, men har i vissa fall 

varit den enda genomförbara metoden. Intervjuareffekten sägs minska vid telefonintervju men 

samtidigt förlorar man all den information som mimik och kroppsspråk kan bidra med.  

Enkäterna finjusterades under tidens gång och beslutet att be nya klienter fylla i en enkät vid 

sitt första besök omprövades då detta visade sig svårt och endast genererade ett fåtal enkäter. I 

stället beslutades att ”nya” kvinnor vid sitt andra besök skulle tillfrågas om de ville delta och i 

sådana fall infinna sig en kvart tidigare till nästkommande besök och i lugn och ro fylla i 

enkäten. En litet aber blir då att mätning av känsla kan ha hunnit påverkas. Språksvårigheter 

har också försvårat ifyllandet av enkäter, i framtiden kommer tolk att anlitas.  
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Etiska överväganden 
Att undersöka en verksamhet som kvinnojouren kräver noggrant etiskt övervägande. Det 

handlar inte bara om att inte vilja bli igenkänd, det handlar i slutänden om så allvarliga saker 

som att ett igenkännande kan innebära fara för kvinnan och hennes barn, kanske till och med 

livsfara. Med tanke på den allmänna attityden till ”misshandlade” kvinnor kan även risken att 

bli avslöjad av grannar och arbetskamrater upplevas skrämmande. Alla namn som 

förekommer i materialet är fingerade, liksom orten och namnet på kvinnojouren, som här 

benämns Jouren eller KvinnoJouren. Forskningsetiska rådets principer om informerat 

samtycke har iakttagits. Lämpligheten i att be en kvinna redan vid första besöket, i ett ofta 

upprivet tillstånd, fylla i en enkät ifrågasattes starkt men efter samråd med jourens personal 

och på deras tillrådan gjordes ett försök med detta. Beslutet omprövades efter en tid och ett 

annat förfarande beslutades. Att berätta om svåra upplevelser kan ha ett terapeutiskt värde 

men det kan också innebära att svåra känslor kommer upp till ytan. I informationen som gavs 

inför intervjuer och ifyllande av enkäter påtalades detta och möjligheten att avstå från att 

besvara vissa frågor samt att närsomhelst avbryta och även dra sig ur betonades. Vid ett 

tillfälle avbröts en intervju då intervjupersonen blev mycket ledsen och upprörd. Vid detta och 

ytterligare ett annat tillfälle har IP uppmanats att åter ta kontakt med jouren eller annan 

stödperson. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER/TIDIGARE FORSKNING 
 
Bland de dominerande perspektiven på våld i Sverige återfinns den individualpsykologiska 

förklaringsmodellen som framförallt lanserats och använts av kliniskt arbetande psykologer 

och som ser individuella faktorer hos mannen och ibland också hos kvinnan som orsaken till 

våldet. En konsekvens av detta är att problemet förminskas och därigenom kan hållas på 

avstånd då det bara gäller män som på något sätt är avvikande. Det blir också svårt att hitta 

generella förebyggande åtgärder. Kvinnor kan med detta synsätt anses vara ”provocerande” 

eller ”otillräckliga” och får på så sätt indirekt ta ansvar för våldet (Lundgren et al., 2001; 

Eliasson & Ellgrim, 2006). Också ett socialt orienterat perspektiv som utvecklats bland annat 

inom kriminologin, har haft starkt inflytande. Perspektivet baserar sig framförallt på män som 

på olika sätt kommit i kontakt med rättvisan i samband med vålds- eller sexbrott. Även här 

ses mannen som en avvikare med alkoholproblem, arbetslöshet och social utslagenhet i 

bagaget som förklaring till våldsanvändandet. Ibland kombineras dessa båda perspektiv och 
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händelser i mannens barndom ses som orsak till den nuvarande situationen (Lundgren et al., 

2001). Ett nära besläktat perspektiv är de systemteoretiska förklaringsmodeller som 

koncentrerar sig på balansen i familjen och där parterna ses som relativt jämbördiga. På så sätt 

förbiser man den systematiska obalansen mellan kvinnor och män. Det gör man däremot inte 

om man utgår från ett könsmaktperspektiv och ser våldet som en manifestation av manlig 

överordning på strukturell nivå som bidrar till att återskapa könsmaktordningen och forma 

bilden av vad det innebär att vara kvinna respektive man i Sverige idag (Lundgren et al., 

2001). 

Feministisk teori  
Eliasson och Ellgrim (2006) beskriver könsmaktordningen som ett komplex med tre nivåer 

som kan bilda en ram för förståelsen av våldet. På individnivå återfinns samma förklaringar 

som hos Lundgen et al.(2001), men även en beskrivning av att det är på detta plan som 

variationerna mellan kvinnor och män är som störst, också gällande maktförhållandena. De 

flesta män utövar inte våld, och vissa tar aktivt avstånd från våldet och de manliga 

privilegierna, men författarna gör en intressant jämförelse med situationen för vita under 

apartheidtiden i Sydafrika när de säger att ”även de individer som protesterar gynnas av en 

ojämlik maktfördelning” (Eliasson & Ellgrim, 2006, s. 19). Den andra nivån är den 

strukturella där den gällande samhällsordningen styr mäns och kvinnors liv. Den tredje nivån, 

den kulturella, innehåller normer och traditioner som förmedlar uppfattningen om mannens 

överlägsenhet över kvinnan, både i samhället och framförallt i familjen och kan tjäna som 

ursäkt för våld, till exempel om mannen provocerats av sin dominanta hustru. En analys av 

det sexualiserade våldet måste inbegripa samtliga tre nivåer. ”Individen väljer att utföra 

handlingarna, men omgivningsfaktorer underlättar, förklarar och ursäktar det våld han utövar 

mot sin partner” (Eliasson & Ellgrim, 2006, s. 18). 

Strukturellt våld 

Dominerande inom den svenska kvinnorörelsen sägs den uppfattning ha varit som grundar sig 

i ”en feministisk analys av maktförhållanden mellan könen på strukturell nivå” (Antilla et al., 

2006, s. 13). Mäns våld framstår då som ett tydligt exempel på mäns överordning och 

kvinnors underordning, och våldsamma män är inte avvikare utan vanliga män som slår 

medvetet i en alltmer upptrappad våldsprocess där våldet blir allt grövre.  Att förändra 

maktförhållandena på strukturell nivå och att på individnivå upprätta kvinnohus med 

möjlighet till boende är exempel på insatser. Viktigt är att kvinnan lämnar mannen och 

behandlingsinsatser för mannen eller paret är inte aktuella (Antilla et al., 2006).  
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Intersektionalitet 

Feministisk kritik har väckts mot den dominerande könsmaktsteorin som satt andra 

förklaringsmodeller i skuggan av kön. Holistiska förklaringsmodeller med grund i det breda 

tvärvetenskapliga begreppet intersektionalitet har tagits fram för att granska olika sorters 

förtryck (Antilla et al., 2006). Intersektionalitet handlar om hur exempelvis kön, etnicitet, 

klass och sexuell läggning samverkar när det gäller frågor om makt och ojämlikhet (Foster, 

2006). Holmberg och Enander (2004) håller med om att våldsrelationen måste förstås i hela 

sin komplexitet för att ge kvinnor en möjlighet att känna igen sig, men menar samtidigt att 

man inte får ”blunda för att  kvinnan primärt är offer för manlig maktutövning” (s. 28-29).  

Empowerment 
Empowerment handlar om att uppmuntra individens egna initiativ, att stärka hennes självtillit 

och tilltro till sin egen förmåga, hjälpa till att undanröja hinder och att försöka påverka 

politiker och beslutsfattare. En känsla av kontroll över sitt eget liv och tro på den egna 

förmågan är några av de begrepp som förknippas med begreppet (Starrin & Jönsson, 2000). 

Gruppteorier 
Grupperspektivet utgör en av många möjliga utgångspunkter för att undersöka om kunskap 

om grupper beaktas vid utformning av insatser. Grupprocesser kan likrikta handlingar och 

hämma initiativ eller motsatsen, fungera som en frigörande kraft (Olsson, 1998). Också när 

man använder sig av fokusgruppmetoden är det viktigt att veta en del om hur grupper 

fungerar.  Hur deltagarna känner för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar påverkas 

av flera faktorer. Wibeck (2000) använder sig till stor del av en framställning gjord av Stewart 

och Shamdasani när hon delar in dessa faktorer i intrapersonella, interpersonella, och 

miljöfaktorer. De intrapersonella, eller individuella, faktorerna påverkar hur  deltagaren beter 

sig i gruppen och hur gruppen reagerar på deltagarens beteende. Också genom vissa 

personlighetsdrag kan den enskilde deltagaren påverka gruppens beteende.  

Organisationsteori 
Definitionerna av vad som menas med en organisation är många och delvis varierande, men 

det handlar alltid om någon form av strukturering som skapar relationer mellan människor 

som gör något tillsammans och där makt, ansvar och arbetsinsats koordineras och fördelas 

medvetet för att uppnå någon form av mål (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Rønning, 

1995). Organisationsteori utgör den teoretiska grund som med hjälp av olika begrepp, 

formuleringar och hypoteser möjliggör studier av organisationer. I det här arbetet bidrar 
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organisationsteorin till att skapa förståelse för kvinnojouren som organisation samtidigt som 

den kan används som grund för att utveckla och förbättra verksamheten (Flaa et al., 1995). 

Organisationer lever i sin omgivning och  intressentmodellen kan användas för att beskriva 

hur organisationer påverkas av omgivningens krav men även av krav från olika intressenter 

inom organisationen (Olsson & Skärvad, 1997). Målsättningen styrs av klienter och andra 

intressenter. Det bästa sättet att få veta vad en organisations verkliga mål är, är inte att studera 

styrdokument och intervjua ledande organisationsmedlemmar. Den sannaste bilden får man 

istället genom att analysera vad man i det daliga arbetet strävar mot och hur man fördelar sina 

resurser. I organisationer som har kontinuerliga mål kan målsättningens innehåll förändras 

men det övergripande syftet förblir detsamma. Kontinuerliga mål är ofta diffusa och 

opreciserade vilket gör dem svåra att mäta. Otydliga mål innebär problem inte bara för den 

som vill granska verksamheten utan också för de egna medlemmarna då det är viktigt att 

kunna bedöma den egna insatsen (Flaa et al., 1995).  

 

RESULTAT/TOLKNING/ANALYS 
 
Om man utgår från intressentmodellen (Fig. 14) och försöker identifiera Jourens intressenter 

framträder några tydligare än andra precis som att vad man ger och får är olika tydligt. Det 

tydligaste uppdraget kommer från kvinnorna, de ”kunder” utan verksamheten inte skulle 

finnas och som får stöd och hjälp från jouren. De anställda ger sin arbetsinsats och får för 

detta sin lön, meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet att påverka genom 

utbildningsinsatser och aktioner av olika slag. Även de frivilliga fyller en mycket viktig roll 

då de bidrar med sin arbetsinsats utan att få något ekonomiskt utbyte av detta. Det som de 

frivilliga får från jouren är tillfredsställelse över att kunna göra en insats för något de tror på 

eller kanske ”ge tillbaka” av det som de tidigare fått. Styrelsen bidrar med arbetsinsatser och 

kontrollerar att verksamheten lever upp till de mål som medlemmarna beslutat om. 
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Fig. 14 Intressentmodellen 
 
Medlemmarna i sin tur betalar medlemsavgifter. Länsstyrelsen bidrar med pengar till projekt 

och får rapporter och utvärderingar i retur och därmed en möjlighet att lära mer om ämnet, 

något som samhället i stort får nytta av. Samhället drar också nytta av den information Jouren 

genomför, och får ett ställe dit man kan hänvisa ”bekymret”. Landstinget och kommunen 

bidrar med pengar och får i gentjänst avlastning inom ett ansvarsområde som också är deras. 

Det gäller i högsta grad även socialtjänsten som enligt lag har skyldighet att hjälpa kvinnorna 

Vad får då barnen? De följer så att säga med på köpet när kvinnorna kommer till boendet, och 

förhoppningsvis blir också de vinnare om deras mammor genom det stöd kvinnorna får på 

jouren mår bättre och kan fungera bättre i sin föräldraroll. Polisen hänvisar kvinnor till jouren 

och vice versa. Sen var det då männen… Då det är i relationen mellan män och kvinnor 

problemen uppstår har även männen, kanske framförallt de män som inte slår, en uppgift att 

fylla. Som förebild för andra män, som någon som genom sitt sätt att vara kan visa för 

kvinnor och barn att alla inte accepterar våldet.   

Dokumentstudier 
Genom att studera Jourens stadgar, verksamhetsberättelse, årsrapport, protokoll från årsmötet, 

de senaste årens statistik, projektrapporter och verksamhetsplan har en bild av Jouren vuxit 

fram. Samtal har också hållits med representanter för styrelsen. 
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Verksamheten, mål, visioner, organisation  

KvinnoJouren är en partipolitiskt och religiöst obunden förening där solidaritet, jämlikhet och 

systerskap är det grundläggande. I föreningens stadgar, vilka reviderades 2007, sägs 

föreningens uppgift vara följande: 

• Att verka för att kvinnohus och jourlägenhet upprätthålls 

• Att ge stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för sexualiserat våld 

• Att bedriva jourverksamhet 

• Att verka för ökad kunskap om mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och 

tjejer 

• Att verka för att förtrycket mot kvinnor och tjejer ska upphöra 

”För de kvinnor föreningen kommer i kontakt med är vår uppgift 

• Att bedriva verksamhet som bidrar till kvinnors och tjejers personliga och kollektiva 

frigörelse 

• Att stimulera kvinnor och tjejers intresse för kultur och samhällsengagemang 

• Att verka för förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell 

läggning eller religion 

 

Statistik från den senaste treårsperioden bekräftar uppgifterna om ett ökat antal stödsökande. 

Under 2007 var antalet stödsökande kvinnor 284 jämfört med 213 år 2005. Av dessa var 167 

nya kontakter jämfört med 154 året innan. Antalet stödsamtal uppgick till 1139, året innan 

genomfördes 683 stödsamtal. De stödsamtal som redovisas i statistiken avser samtal med 

personal på jouren. Övriga stödåtgärder är en ny punkt i statistiken och var under året 869 st. 

386 övernattningsnätter rapporteras vilket är en minskning med hälften från året innan. 

Antalet övernattande kvinnor och barn var däremot lika stort som tidigare år men de har 

stannat färre nätter på jouren. 62 informationer med sammanlagt 912 åhörare hölls under året, 

att jämföra med 36 året innan och 17st år 2005. Joursamtalen efter kontorstid har fyrdubblats. 

De allra flesta som söker hjälp kontaktar jouren under kontorstid när jouren bemannas med 

anställd personal.. Efter kontorstid är det frivilliga bland medlemmarna som ansvarar för 

jourverksamheten. Stödsamtal erbjuds både per telefon och vid personligt besök, och under 

hösten har även stödsamtal i grupp erbjudits. Med hjälp av fondmedel och olika bidrag 

möjliggörs behandlingsgrupper för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i 

barndomen och olika projekt, bland annat tjejjouren. 
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 Ett smakprov på aktiviteter ur årsrapporten:  

”Året inleddes med en instruktörsutbildning i feministiskt självförsvar, föreläsning på en 

gymnasieskola samt deltagande i ett radioprogram. Arbete med hemsidan, pass i självförsvar i 

skolor och med politiker, journalistlunch och en kampanjvecka på biblioteket samt deltagande 

i en utbildning om hedersrelaterat våld följde under våren liksom inspirationsträffar för nya 

medlemmar. Tagit fram informationsfolder, startat studiecirkel och tjejgrupp, delat ut flygblad 

och hållit föreläsningar.  Haft feministiskt självförvar med biståndsenheten på socialtjänsten. 

Studiebesök av polisaspiranter samt diskussion om samverkan med Ungdomsmottagningen. 

Feministiskt självförsvar med gruppen för misshandlade kvinnor. Planerat och drivit 

studiecirkel. Manifestation mot kvinnovåld. Studiebesök av privat gynekolog”.  

Framtiden 

Under 2008 kommer KvinnoJouren att kontinuerligt utveckla arbetet i kvinnojouren vad 

gäller bemötande och omhändertagande av hjälpsökande kvinnor, arbeta för att uppnå en stor 

delaktighet och ett stort engagemang hos medlemmar, synas och delta mer i debatter, etablera 

och vidmakthålla kontakt med olika kvinnogrupper i kommunen, främja utbyte med 

kvinnojourer inom och utom landet, förbättra föreningens ekonomi för att utöka antalet 

anställda, fortsätta utveckla metoder för att utbilda jourkvinnor och utöka antalet aktiva 

jourkvinnor, utvärdera verksamheten, utveckla mål- och visionstänkande och satsa på 

Tjejjourens fortsatta utveckling. 3 kvinnor kommer att vara anställda, till viss del finansierat 

genom projektmedel. Tjejjouren kommer, förutom att fortsätta med befintliga aktiviteter, söka 

nya metoder att nå ut till fler tjejer som behöver stöd genom att bland annat att genomföra en 

enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieungdomar, skapa en blogg på Internet, vara 

aktiva på ungdomsajten Lunarstorm och skapa en MSN-jour. Utbildning av nya jourkvinnor 

kommer att hållas i samarbete med ABF.  

Intervjuer 
Intervjuer har genomförts dels i form av en fokusgruppintervju med fyra kvinnor som deltagit 

i en gruppverksamhet baserad på narrativa tekniker, dels i form av något mer strukturerade 

telefonintervjuer med fyra kvinnor som vid olika tidpunkter bott på jouren. 

 

Fokusgruppen 
Fokusgruppen gav i enkäten betyget mycket bra då det gäller det stöd och bemötande man fått 

på jouren, och en tyckte att förväntningarna motsvarades helt medan övriga 3 gav betyget 

motsvarades delvis. Endast en har varit i kontakt med socialsekreterare, familjerådgivning, 
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polis och advokat. Denna kvinna var nöjd med den hjälp hon erhållit vid dessa kontakter. 

Ingen hade haft kontakt med övriga yrkesgrupper. 

 

Telefongruppen 
Betyget för stöd och bemötande är även i denna grupp mycket bra, medan förväntningarna 

motsvarats delvis i ett fall och varken eller i två fall. En kvinna besvarade inte frågan. Tre av 

kvinnorna har varit i kontakt med både social jour och socialtjänst, två av dem säger sig vara 

nöjda med den hjälp de fått medan en är missnöjd men säger att det ”blivit bättre på senare 

tid”. Resultatet av intervjuerna rapporteras gemensamt förutom i de fall svaren är specifika för 

de olika verksamheter man deltagit i.  

Upplevt behov 

I båda grupperna tar man upp att behovet ser olika ut, dels beroende på situationen, dels 

beroende på vem man är som person. Man har också olika behov vid olika tidpunkter och 

utifrån det skede i vilket man befinner sig.  

”Vi kanske varit med om samma sak, fast man upplever det ju på olika vis”  
 
Många var rädda och ensamheten var stor innan man kom i kontakt med Jouren. Kvinnorna 

beskriver en känsla av att vara manipulerade, att de inte själva förstod vad de utsattes för och 

hur fel detta var, att det handlade om en onormal situation. I stället förminskade man det som 

hände och intalade sig att det var dem själva det var fel på, känslor som förstärktes av den 

psykiska misshandel mannen i samtliga fall utsatte kvinnan för. Den psykiska misshandeln 

beskrivs i vissa fall som nästan värre än den fysiska, den skapade osäkerhet och förstörde 

självförtroendet. 

”Jag var inne i hans tankar, vad han tänkte, hur han skulle reagera, vad hans bestraffning skulle bli, hur arg 
han skulle bli…” 
 

Känslorna för mannen beskrivs som ambivalenta. Flera kvinnor uttrycker att de tyckte synd 

om mannen, att han var sjuk. Samtidigt kunde de känna hat. Och känslorna gjorde uppbrottet 

svårare: 

”Man har ju älskat också! Jag var så otroligt, otroligt förälskad i honom, min stora kärlek, … Det var 
jättesvårt”  

 
Precis som kvinnorna är männen olika individer, och våldet skiljer sig åt både i intensitet, 

form och styrka. Allt från psykiskt förtryck, ett sönderslaget hem, hot och trakasserier till att 

nästan bli ihjälslagen. Idag säger flera av kvinnorna att mannen de levde med är den som är 

sjuk och att han skulle behövt vård istället för straff. En kvinna beskriver hur hennes man som 

var kunnig i kampsport låtsades döda henne ”på skoj”, och hur han fick en kick av hennes 
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rädsla. En annan berättar hur mannen, som visste att hon var rädd för knivar, brukade hålla en 

förskärare framför henne, för att skrämmas. En kvinna beskriver hur hon isolerades av 

mannen som bestämde allt kring ekonomin, huset, vännerna, och även skötte alla kontakter 

med hennes föräldrar. Också barnen påverkas av situationen och ibland blir de efter 

separationen ett verktyg för mannens fortsatta kontroll av kvinnan. Det kan handla om 

underhåll som inte betalas eller att vägra träffa barnen. En man ser hellre att barnen placeras i 

fosterhem än bor med sin mamma, varför han gör upprepade anmälningar till socialtjänsten. 

 

”Omgivningen, om de skulle våga fråga…” 

När det gäller vad man skulle behöva från samhället och omgivningen går meningarna lite 

isär. Någon menar att alla förstod utom hon själv, andra säger att ingen hade inblick då det 

mesta skedde i hemmet. En kvinna är rädd att andra ska se henne som konstig, att vännerna 

aldrig skulle kunna leva sig in i och förstå vad hon varit med om. Någon har försökt berätta 

men har erfarit att de flesta inte bryr sig, de vänder hellre bort huvudet och blundar.  

 
”Ja, (1) när jag var mitt uppe i förhållandet med den här mannen som slog mig så hemskt och (.) jag hade 
nog aldrig fattat (.) det fanns ju folk som såg det va (.) men det var ingen som reagerade (.) utan bara bad 
mig flytta (.) och jag satt ju fast där (1) jag tror det skulle ha varit nån mycket starkare person va som hade 
huggit tag i det å (.) kanske gjort en anmälan på honom eller nånting å (.) å samtidigt hade jag så mycket den 
där grymma rädslan å gå därifrån (mm) (.) vad händer sen? Det är ju det jag som kvinna aldrig vet (näe) (2) 
men just såhär, efteråt då kan jag ju tycka så (1) att det inte var nån som gjorde nåt (mm) (1)3”  
 

När man i efterhand berättat har rektionen ibland blivit  ”Hur kunde du låta det ske?”. 

Kvinnorna är ense om att man inte kan berätta för vem som helst och att man i samhällets 

ögon blir betraktad som en odugling. 

Förväntningar 

Många förstod som tidigare nämnts inte att de var misshandlade förrän de kom i kontakt med 

Jouren, men de hade ett enormt behov av att träffa andra i liknande situation. Man behövde 

någon att prata med, någon som lyssnade och förstod och kunde ge stöd i det man upplevde. 

Flera av kvinnorna menar att de inte trodde att det fanns hjälp att få om man inte var utsatt för 

fysiskt våld. Någon uttrycker sina förväntningar som ett behov av att slippa vara ensam, att få 

bekräftelse på att man inte är själv, att man inte är dum i huvudet. Det fanns också de som inte 

hade några förväntningar alls: 

”Det kändes läskigt att åka till kvinnojouren, jag såg för mig en bild av hur en blåslagen kvinna ramlar in 
där mitt i natten…” 
 

                                                 
3 Siffrorna inom parentes står för tystnad i antal sekunder, punkt för kortare tystnad 
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Upplevt stöd/resultat 

Hur har då kvinnornas förväntningar infriats? Har man upplevt sig få det stöd man behöver? 
 
Jouren 
Idag är alla de intervjuade kvinnorna överens om att det är bra att jouren finns och att det 

finns hjälp att få. De enskilda samtalen har fyllt en stor funktion, särskilt den första tiden. 

Genom dessa fick många upp ögonen för sin situation och började förstå vad de varit med om 

vilket var svårare för den som varit utsatt för psykisk och ekonomisk misshandel men inget 

fysiskt våld.  Man upplever också att personalen på Jouren är duktiga på att urskilja var varje 

individ befinner sig, vad hon är i behov av just då. 

”Det bästa med Jouren är B! Hon är helt fantastisk! Hon ställer frågor och kan ur ens berättelse ta fram saker 
och visa på hur det är och får en att känna sig bättre” 

 
Att kunna ringa när som helst och få en tid för att prata av sig har också upplevts mycket 

positivt, och likaså den stöttning som gör att man orkar resa sig och ta tag i sitt liv. Bland 

aktiviteter som nämns särskilt återfinns självförsvar, dramakurs och gruppverksamheten 

”Jag har haft stödpersoner med från Jouren till familjerätten och under vårdnadsrättegången, det har varit 
skönt att slippa möta myndighetspersoner på egen hand” 

 
Att lappar om jourens verksamhet är synliga ute på stan och särskilt att de finns på toaletter är 

bra, då kan man ta lappar i smyg, utan att någon ser det. 

Kvinnorna som deltagit i den nystartade narrativa gruppverksamheten upplever att detta är det 

absolut bästa som hänt och att gruppen givit dem mycket. Att träffa andra i samma situation, 

som varit med om samma sak, bolla tankar och ta del av andras erfarenheter gav styrka. 

 
”Jag tyckte att det var skönt att få ge någon annan de erfarenheter jag haft och även ta av dem som kommit 
ännu längre” 

 
En kvinna säger att hon hade behövt gruppen tidigare, för att få bekräftelse på att man inte är 

ensam. I gruppen kunde hon vara sig själv och hon fick många nya vänner. 

Sammansättningen av gruppen anses viktigt, detta att deltagarna befann sig i olika stadier 

bidrog till att de kunde ge varandra ”olika bitar”. 

 

Boendet 
Ibland har man inget annat val än att fly hemifrån. Då kan Jouren erbjuda en tillflykt för både 

kvinnor och barn. 

”Vi bodde där en månad. Lite instängt, svårt att inte vara i sitt eget hem. Man hade ingenstans att ta vägen 
när man ville vara för sig själv. Jobbigt för barnen. De var fyra och sex år. Men det var välordnat, det fanns 
grejor att göra för dem. Jobbigast var det på helgerna, då var vi ensamma på jouren. Vi vill, vågade, inte gå 
ut, inte ens barnen. I början, sen blev det bättre mot slutet”  
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Kvinnorna själva 
Det är många problem som löst sig, och de flesta kvinnor upplever att de är på väg, även om 

de kommit olika långt. Självförtroendet har förbättrats, och perspektivet blivit klarare. Det 

fysiska våldet har upphört och i de flesta fall har även hot och trakasserier om inte upphört, så 

i varje fall minskat. 

 
”Idag kan jag se vad det handlade om, då tyckte jag det var ”lite tjafs”, och ändå var det så allvarligt” 

 

En kvinna beskriver med sorg i rösten ett uppvaknande, där hon inledningsvis kände sig 

skyldig till att ha brutit sönder familjen, men att hon nu insett att det var han som med sitt 

beteende gjorde valet. Någon berättar att hon nuförtiden ringer polisen om hon misstänker att 

någon granne blir misshandlad, och en annan kvinna har anmält sitt ex två gånger. Hon menar 

att hon fått otroligt mycket mer styrka nu, att hon känner sig stark nog att ta konflikter och att 

det numera är hon som bestämmer om sitt liv. Genom Jouren har hon som hon utrycker det 

fått ”en spark i arsle och är på väg upp igen!”. Problemen med barnen och de anmälningar 

mannen gjort till socialtjänsten har hon också tagit tag i. 

 
”Jävlar anamma, jag ska inte bli av med mina ungar inte, så nu jävlar ska jag sätta mig ner och göra regler! 
Ja, för jag tänker behålla mina barn. Nu får det vara slut på med det här” 
 

En av de kvinnor som bott på Jouren i omgångar beskriver sig själv som ”en sån där… jag har 

ju gått tillbaka till mannen flera gånger…” men påpekar att personalen då var hård och satte 

gränser. Det tyckte hon var hemskt då, men idag uppskattar hon det. 

”Jag är glad att de funnits för mig, annars hade jag inte levt idag!” 

Vad som fattas eller kan göras bättre 

Ingenting! svarar en kvinna, men ingenting är någonsin så bra att det inte kan göras bättre! De 

intervjuade kvinnorna ombads lämna förslag till förbättringar, och det här vad som kom fram: 

När det gäller Jouren… 

Ensamma mamma träffar och träffar för kvinnor, med eller utan barn, som gör bra saker 

tillsammans efterfrågas liksom grupper för barn, liknande den som de vuxna deltagit i. Det är 

viktigt att barnen kan få hjälp även om inte båda föräldrarna är med på det. 

”Det här skulle finnas för barn också många kvinnor tror jag drar sig för att söka hjälp för sina barn av 
rädsla för att dom tar barnen ifrån mig”. 

 
För barnen är det också viktigt att föräldrarna kan mötas i skolan och så och en kvinna 

efterlyser stöd i att markera: ”vi pratar bara om det här”. En kvinna som bott på jouren tycker 

att mer avlastning kring barnen hade varit skönt. Kanske en lektant eller något? Bättre 
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samarbete med socialtjänst och psykiatri efterlyses liksom bättre information ute i samhället 

om vad Jouren kan erbjuda. 

”Ja, att informationen om vad Jouren kan hjälpa till med blir bättre, inte bara lappar i väntrum och liknande, 
utan vad de verkligen kan göra. Att det inte bara är för dem som blivit slagna, att man inte behöver vara 
slagen för att få hjälp. Jag menar, om inte min kompis hade tagit med mig till Jouren bara för att prata lite, 
då hade jag aldrig vetat om att det fanns hjälp att få för mig! ” 
 

Gruppen 

När det gäller gruppen finns det några som menar att de nog  hade behövt gruppen tidigare 

medan andra tror att de då inte varit redo för detta. En kvinna vill ha färre fysiska övningar. 

All är ense om att tiden per träff var för kort, och att det hade behövts fyra timmar vid varje 

tillfälle. Tio gånger var också för lite, eller kanske borde tiden fördelas på ett annat sätt, nu 

hann man bara prata om det som varit, inte om det som ska komma. Lite strategier för att gå 

framåt efterlyses liksom att få lära sig att säga ifrån ”hit går du , längre kommer du inte”, ” du 

har inte rätt” osv. 

”Jag tror det vore bra om just den här gruppen kan träffas, kanske en gång i månaden, en gång i kvartalet 
eller så , för att  det stärker en att se att det gått bra för andra och ibland är man inte själv medveten om vilka 
framsteg man gjort”. 
 

Enkäter 
Samtliga deltagare har fyllt i enkäter kring bakgrundsfaktorer, behov och stöd samt mående. 

Resultatet redovisas här med undantag för mående. 

Ålder  
I grupp 1 är den yngsta deltagaren 17 år, den äldsta 50. Medelåldern i denna grupp är knappt 

31 år. Den yngsta deltagaren i grupp 2 är 20 år och den äldsta 52 år. Av de 14 respondenterna 

var tio över 36 år, fem av dessa befann sig i åldersintervallet 36-40, två i gruppen 41-45 år 

och två i gruppen 46-50 år. Medelåldern var drygt 34 år. 

 
Fig.1 Ålder hela materialet 
Ålder 16-20  21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >50 

Grupp 1 * 1 1 1 1 5 2 2 1 

Grupp 2 ** 3 1  1 3  1  

Totalt 
 

4 2 1 2 8 2 3 1 

N = 23 17,4 % 8,7 % 4,3 % 8.7% 34,8% 8,7% 13% 4,3% 

  * Befintliga deltagare (n = 14) ** Nya besökare (n= 9) 
 
Totalt bland deltagarna var medelåldern knappt 35 år med en medianålder på 38 år. Närmare 

35 % befann sig i åldersintervallet 36-40 år, medan drygt 17 % var 20 år och yngre. Den 
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yngsta deltagaren var 17 år och den äldsta 52 år.Av alla de 23 deltagare som besvarat 

enkäterna, även de som gjorde sitt första besök, var endast två födda utomlands eller av 

utländska föräldrar.  

Fig. 2 Civilstånd  
 Gift/ partnerskap  Sambo Ensamstående Lever med den som misshandlat Nyligen separerat 

Grupp 1 * 2 2 10  7 

Grupp 2 **  2 6 3 5 

Totalt 
 

2 2 16 3 12 

n= 23 8.7 % 8,7 % 69,6 % 13 % 52 % 
  *Befintliga deltagare (n = 14)**Nya besökare (n= 9) 
 
I det totala materialet definierar närmare 70 % av deltagarna sig som ensamstående. En av 

kvinnorna uppger sig vara särbo och säger att mannen mycket ofta är hos henne. 52 % har 

nyligen separerat. Bland dem som gjorde sitt första besök under april månad levde tre kvinnor 

fortfarande tillsammans med den som misshandlat dem. En person har svarat både ja och nej 

på denna fråga. I gruppen som deltagit i verksamheten en tid uppger sju personer att de 

nyligen separerat, två är gifta och två sambo men samtliga 14 uppger att de inte längre lever 

med misshandlaren. 

 
 
Utbildning och sysselsättning 
Ser man till hela materialet (N=23) har 22 kvinnor gymnasieutbildning och högre, av dessa är 

åtta utbildade vid högskola eller universitet varav sex med examen.   

 
 
Fig. 3 Högsta avslutade utbildning  
 Ej  avslutat obl. 

skola 
Grundskola Gymnasium Universitet / 

högskola 
ej examen 

Universitet / högskola med 
examen 

Grupp 1 
* 

 1 9 1 3 

Grupp 2 
** 

 2 3 1 3 

Totalt 
 

 3 12 2 6 

N =23  13 % 52,2 % 8,7 % 26 % 
*Befintliga deltagare (n = 14) **Nya besökare (n= 9) 
 
Två av dem som uppgett grundskola som högsta utbildning studerar fortfarande, liksom två av 

dem som uppgivit gymnasium som högsta avslutade utbildning.  
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Fig. 4 Huvudsaklig sysselsättning  
 Arbetar  Studerar Föräldra 

ledig 
Sjukpensionär Pensionär Långtids 

sjukskriven 
Arbetssökande 

Grupp 
1 * 

9,5 2  1  1,5  

Grupp 
2 ** 

3 4     2 

Totalt 
 

12,5 6  1  1,5 2 

N=23 54,3 % 26,1 %  4,3 %  6,5 % 8,7 % 
*Befintliga deltagare (n = 14) **Nya besökare (n= 9) 
 
14 personer i det totala materialet yrkesarbetar, en av dessa är långtidssjukskriven på heltid 

och en på deltid. Sex personer studerar och en är sjukpensionär. Det finns fler studerande och 

arbetssökande i gruppen ”ny-besökare”, men där finns också fler unga deltagare – tre är yngre 

än 20 år och en under 25 år. 

 

Tid i verksamheten 
 
 < 10 v 11 -15 v 16-20 v 21-25 v 26-30 v 1 -2 år 7 år 
Grupp 1 * 4 3 2  1 3 1 
n = 14 28,6 % 21,4 % 14,3 %  7,1 % 21,4 % 7,1 % 
*Befintliga deltagare (n = 14) 
 
Ser man till hela den ”gamla” gruppen (N=14) hade fem av deltagarna haft kontakt med 

jouren i ett halvår eller längre, en av dessa under en period av 7 år. Fyra kvinnor hade deltagit 

i de olika verksamheterna kortare tid än fem veckor och fem mellan 10-20 veckor. 64,3 % av 

deltagarna hade följaktligen deltagit mellan 1 och 20 veckor. Tid i verksamheten redovisas 

inte för gruppen nya besökare, ej heller typ av verksamhet. 

 

Aktiviteter 
 
Fig.5 Typ av aktivitet 
 Stödsamtal 

 
Boende Gruppverksamhet Taktil massage 

 
Drama Läger 

Grupp 1 * 13 4 11 6 1 1 

n = 14 92, 9 % 28,6 % 78,6 % 42,9 % 7 % 7 % 

*Befintliga deltagare (n = 14) 
 

Bland dem som inte är nybörjare har 78 % deltagit i olika gruppverksamheter, fyra kvinnor 

har bott på jouren, sex kvinnor har fått taktil massage och alla utom en har gått i stödsamtal. 

Bland andra aktiviteter kan nämnas dramakurs och läger för mammor och barn. En aktivitet 
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som påbörjats men inte finns med i materialet är feministiskt självförsvar då den inte var 

aktuell då enkäten konstruerades. 

Förväntningar och utfall 

Det är för tidigt för nykomlingarna att sätta betyg. Denna grupps förväntningar uttrycks i 

öppna frågor och skiljer sig inte från de förväntningar som nämns i intervjuerna, nämligen 

någon som har erfarenhet av problematiken, som lyssnar, stöttar och uppmuntrar så kvinnan 

på egen hand kan ta itu med sin situation.  

”Att stötta mig i mitt arbete att ta mig loss, få mig att våga klippa banden. Kanske få upp ögonen på mig att 
jag är värdefull… att nån lyssnar på mig utan att säga att jag har fel… att ha en axel att gråta emot…”  
 

I enkäten för nybesök finns också frågan ”hur kommer det sig att du valt att söka hjälp?” 

Även här överensstämmer svaren väl med de orsaker som nämndes i intervjuerna, att man nått 

en punkt där man känner att något måste göras, att man är rädd och inte blir lämnad ifred av 

sin f.d. partner. Många mår psykiskt dåligt, och någon uttrycker rädsla över att själv ”göra 

något dumt”. 

 

Fig.6 I vilken utsträckning tycker Du att Dina förväntningar motsvarats? 
 Motsvarades 

helt 
 

Motsvarades 
delvis 

Varken eller 
 

Motsvarades 
dåligt 

Motsvarades 
inte alls 

Ej svar 

Grupp 1 * 7 3 3   1 

n = 14 50 % 21,4 % 21,4 %   7,2 % 

  *Befintliga deltagare (n = 14) 
 
Bland de övriga är betyget för både stöd och bemötande enhälligt gott. De svarsalternativ som 

fanns att välja på var förutom ”mycket bra” också ”ganska bra”, ”ganska dåligt” och 

”mycket dåligt” . Förväntningarna motsvarades bland dessa helt i sju fall, delvis bland tre av 

deltagarna och varken eller av tre personer. Två av dem som svarat varken eller menade att de 

inte hade haft några förväntningar när de kom till jouren, den ena hade bara känt rädsla och 

oro medan den andra säger att hon är nöjd med det stöd hon fått.  

 

När det gäller upplevelsen av problem i samband med första kontakt med jouren (fig. 8, 

bilaga 3) är de sammanlagda problemen på gruppnivå högst beträffande psykisk hälsa, 

relation till partner, rädsla och dålig självkänsla . Våld kommer först på sjätte plats. Svaren på 

frågan vilket stöd man upplever sig ha fått från kvinnojouren (fig. 11, bilaga 6) då det gäller 

olika problemområden sammanställdes och antalet svar multiplicerades med respektive 

siffervärde (Fig. 7, bilaga 2). Högst värden för det stöd man erhållit på två problemområden, 
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nämligen psykisk hälsa och rädsla som får 113 respektive 103 ”poäng” tätt följt av dålig 

självkänsla som fick värdet 96. Hot/trakasserier respektive våld kommer på 5:e och 6:e plats 

efter ensamhet och relationen till övriga familjen. Lägst värden återfinns för fysisk hälsa och 

ekonomi. När mätningen av upplevda problem vid tiden för första kontakt (fig. 8 bilaga 3) 

jämförs med upplevelsen av samma problem idag (fig. 9 bilaga 4) går det att mäta en 

förändring på individnivå. Denna förändring tycks vara relaterad till upplevt stöd, men för att 

kunna säga något mer om detta krävs att andra operationer utförs (fig.10 bilaga 5). Detta 

ligger dock utanför detta arbetes ramar. Förändringen är störst beträffande våldet, som i 9 fall 

av 14 upphört helt. I inget fall rapporteras våldet ha ökat. Ensamhet, rädsla och psykisk hälsa 

är de områden där, förutom våldet, problemen minskat mest. 

 
Stödet i samhället 
 Fig. 11 Om Du sökt hjälp eller haft kontakt med följande instanser de senaste månaderna, hur nöjd är Du med 
den hjälp Du fått? 
   Nöjd med Missnöjd med Ej sökt  Ej svar 
   hjälpen hjälpen hjälp 
 
Brottsofferjour    19 4 
Socialjour   2 1 16 4 
Socialsekreterare  5 2* 12 4 
Familjerådgivare  3 2 14 4 
Polis   4 1 14 4 
Advokat   3  16 4 
Psykiatrin   8 1 10 4 
Annan sjukvård  5 1 13 4 
 
*Kommentar: ”Blev ditskickade pga. anmälan om att jag inte ville leva längre” (N=23). 
 
 
Ingen hade haft kontakt med Brottsofferjouren, men nio personer har varit i kontakt med 

psykiatrin. Av dessa var åtta nöjda med hjälpen. Av de tio personer som varit i kontakt med 

olika enheter inom socialförvaltningen var sju nöjda, medan två av de tre som sökt hjälp hos 

familjerådgivningen var missnöjda. Fyra av fem var nöjda med hjälpen de fått i kontakten 

med polisen och fem av sex var nöjda med sjukvården. 

 

Hur fick du kontakt med Jouren? 
Frågan om hur man kommit i kontakt med Jouren finns endast med i de enkäter som nya 

besökare fyller i (N=9). Av dessa hade två sökt kontakt på eget initiativ, tre genom 

socialtjänsten, två angav ”övrigt” dvs. anhöriga eller vänner som kontaktväg. En person hade 

kommit i kontakt med jouren genom hälso- och sjukvårdens försorg och denna person uppgav 

på frågan om nöjdhet med andra instanser att hon var nöjd med den hjälp hon fått från vården. 
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Polisanmälan 
Ingen av de nya besökarna angav att de gjort polisanmälan, en har dock på frågan om andra 

kontakter svarat att hon är missnöjd med den hjälp hon erhållit i kontakten med polisen. 

Frågan om polisanmälan saknas i övriga enkäter.  

Analys 

Så lever jouren upp till sina målsättningar på lång och kort sikt 

Hur lever då jouren upp till sina målsättningar? Ja, det är svårt att mäta eftersom målen är så 

otydligt formulerade. Visst arbetar man med allt det som står i målbeskrivningen, man verkar 

t.ex. för att kvinnohus och jourlägenhet upprätthålls, men hur gör man det? Att man ger stöd 

till kvinnor och tjejer som utsatts för sexualiserat våld är klart, och det framgår också av de 

svar kvinnorna själva givit i enkäter och intervjuer. Man bedriver också jourverksamhet. 

Genom sitt engagemang och deltagande i olika informationsinsatser ute i samhället, och 

genom de studiebesök man tar emot på jouren verkar man för att öka kunskapen om mäns och 

killars sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer, och förhoppningsvis bidrar man därigenom 

också till att förtrycket mot kvinnor och tjejer ska upphöra. Medlemskapet i ROKS som är en 

vanlig remissinstans i lagstiftningsärenden ökar möjligheten att påverka. Empowerment 

tanken i jourens verksamhet kan sägas bidra till kvinnors och flickors personliga frigörelse, 

men hur är det med den kollektiva? Och kultur- och samhällsengagemanget, hur stimulerar 

man det? På vilket sätt verkar man för förståelsen för alla människors lika värde oavsett kön, 

etnicitet, sexuell läggning eller religion? Flaa et al. (1995) menar att kontinuerliga mål ofta är 

diffusa och svåra att mäta, och att det kanske inte spelar så stor roll när det handlar om 

övergripande mål, men samtidigt är det svårt även för de egna medarbetarna att veta ”om det 

man gör är nå’t bra” när man inte har några mål att jämföra sig mot. Det försvårar givetvis en 

utvärdering, men författarna säger också att det bästa sättet att få reda på en organisations 

verkliga mål är att analysera vad man i det daliga arbetet strävar mot och hur man fördelar 

sina resurser. Läser man verksamhetsberättelse och planen för kommande år ser man att den 

mängd aktiviteter som nämns där alla syftar till att förverkliga de visioner Jouren har. Ett 

annat sätt att ta reda på hur väl organisationen fyller sina uppgifter är att fråga dem det berör, 

kvinnorna som söker stöd. 

Behov hos de kvinnor som kommer till jouren 

När kvinnorna som deltagit i denna utvärdering fått frågan om vilka behov de upplevde sig ha 

när de först sökte sig till jouren svarar de att de inte orkar med våldet längre utan behöver 
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hjälp att ta sig ur det destruktiva förhållandet. Ibland akut, i form av någonstans att bo, andra 

gånger i form av någon att prata med. Fysiskt och psykiskt våld, hot, terror, problem med 

ensamhet och rädsla, dåliga relationer till övriga familjen, problem i samband med skilsmässa 

– ja, behoven är många. 

Förväntningar hos kvinnorna när de först kommer till jouren 

En del säger sig inte ha haft några förväntningar alls. Andra hoppas finna andra i samma 

situation, att få bekräftelse på att man inte är ensam. Hjälp med praktiska problem, stöd i att 

bryta sig loss och bygga upp sin självkänsla. Någon är skrämd av den bild hon gjort sig av 

kvinnojouren, att den är ett ställe dit stackars sönderslagna, nedtryckta kvinnor kommer, en 

bild som bekräftar det som sägs i den feministiska kritiken av könsmaktsteorin. 

Infriade förväntningar och behovsuppfyllnad  

Resultaten i enkätundersökning och intervjuer är samstämmiga på denna punkt: den hjälp och 

det stöd man upplever sig ha fått på KvinnoJouren är ovärderlig. Jouren använder sig av 

metoder utarbetade enligt feministiska teorier vilka har visat resultat i tidigare 

undersökningar, bland annat den av Gordon som redovisats ovan, liksom Holmberg och 

Enander, Lundgren med flera. Framförallt gruppverksamheten får ett mycket högt betyg och 

så får även personalen på jouren. Självkänslan har vuxit, rädslan och ensamheten minskat och 

det dåliga psykiska måendet är på väg att förbättras. Det fysiska våldet har upphört och hoten 

minskat i de flesta fall. Någon upplever en svår skilsmässa och har till följd av det på vissa 

punkter en försämrad situation men är nöjd med det stöd hon får från jouren i att hantera 

problemen. Tid i verksamheten har ännu inte analyserats i förhållande till förändringsgrad 

eller uppfattning om hur gott stöd man anser sig ha fått, men tendenser anas att det i vissa fall 

går att koppla kort tid till färre positiva förändringar. Eventuellt kan även en lägre skattning 

av problemen skönjas. Ingen jämförelse har gjorts utifrån vilka verksamheter man deltagit i. 

Störst problem på gruppnivå i samband med första kontakt med jouren uppmättes för psykisk 

ohälsa, relation till partner och rädsla. Det är också när det gäller psykisk hälsa och rädsla 

man upplever sig ha fått bäst stöd. Ekonomin har för vissa deltagare försämrats4, och det är på 

områdena ekonomi och fysisk hälsa man tycker sig ha fått minst stöd vilket kan tyckas 

naturligt då jouren inte arbetar regelmässigt med dessa frågor. Det går dock inte att se något 

samband mellan försämrad ekonomi och utebliven förbättring på övriga punkter. När det 

gäller mätningen av upplevt stöd gällande olika problemområden kan det kanske tyckas 

märkligt att hot/trakasserier respektive våld kommer först på 5:e och 6:e plats efter ensamhet 
                                                 
4 Exempelvis genom separation . 
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och relationen till övriga familjen, men då arbetet vid jouren strävar efter att frigöra 

kvinnornas egen kraft är det kanske ett tecken på just detta. Genom att stärka självkänsla 

minskas rädslan och den psykiska hälsan förbättras vilket gör det möjligt att ta tag i sin 

situation och förändra den till det bättre. Empowerment!  

Det  som fattas eller kan göras bättre på jouren och i samhället 

Visst finns det alltid något som skulle kunna göras ännu bättre, men på det hela taget är det 

mycket bra. Förslag på hur gruppverksamheten, som ju var ett försök, kan vidareutvecklas har 

framkommit liksom idéer om en liknande verksamhet för barn. ”Ensamma-mamma” träffar 

med eller utan barn, stöd i att våga säga ifrån när man tvingas möta mannen i olika 

sammanhang. Att kanske se lite mer framåt och mindre bakåt. När det gäller vad som kan 

förbättras i samhället var förslagen många: 

 

”Ändra lagstiftningen! När den ena föräldern vill ha hjälp för barnen men inte den andre vill, kanske bara 
ena föräldern ser problemen, det är ju barnen som blir lidande. ”Om inte han vill, då går det inte” Säg det till 
mina barn när dom är trettio och sitter på en parkbänk! Att inget gjordes innan dom gick ut i livet på grund 
av en fånig lagstiftning. Otroligt viktigt!” 
 
”Attityden i samhället till våld, till det lätta våldet…skolan t.ex. borde ta itu med och inte acceptera Hemska 
ord etc., psykiskt våld. Lära ut att det inte är accepterat att kalla varandra fula saker, hora t.ex. På lektioner 
berätta vilken verksamhet som finns, också för barn så de har någon stans att vända sig, som ett allmänt 
ämne i skolan” 
  
”Förbättra för kvinnors säkerhet!  ”Anmäl, anmäl” säger dom, jamen, det händer ju ingenting efteråt!” 
 
”Jag tror inte folk förstår hur utbredd den psykiska misshandeln är, kontrollen. Man ska antingen vara helt 
blåslagen eller ligga på psyket för att folk ska förstå! Folk kan inte se de inre ärren, de går inte att 
dokumentera” 
 

Resultaten i både enkät och intervjuer stöder det som kommit fram i annan forskning som 

redovisats här. Också överensstämmelsen mellan enkätsvar och vad som sagt i intervjuerna är 

god. Genom att anlägga ett genusperspektiv och analysera våldet utifrån feministiska teorier 

blir det tydligt vad våldet handlar om. Det hjälper också till att se vilka lösningar som kan 

användas, men här kommer det ekologiska perspektivet också in – att se helheten utan att för 

den skull individualisera och lägga skulden för våldet och ansvaret för att förändra situationen 

på kvinnan.  

 

Åldern bland de kvinnor som deltagit i undersökningen varierade mellan 17 och 52 år, Vad 

som bör uppmärksammas är att så många som 43 % var yngre än 26 år. Det bekräftar 

uppgiften om att unga kvinnor är bland dem som är mest utsatta för våldet idag, och visar på 

betydelsen av att ha en tjejjour samt att sprida information om våldet till skolor och andra 
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platser där unga uppehåller sig. Att endast två kvinnor i materialet var födda utomlands och 

resten svenskar ger en något skev bild av verkligheten på KvinnoJouren. Cirka 20 % av dem 

som besöker jouren har invandrarbakgrund, de allra flesta i första led. När det gäller att lämna 

mannen som misshandlar visar materialet att alla som deltagit i verksamheten en tid också 

lämnat misshandelsförhållandet, vilket är i enlighet med Antillas et al. (2006) beskrivning av 

kvinnojourers arbetssätt. Fördomen att det skulle vara lågutbildade och arbetslösa kvinnor 

som blir utsatta för sexualiserat våld kommer på skam även här. 87 % av kvinnorna har 

gymnasieutbildning eller högre varav närmare 35 % högskola eller universitet och endast två 

är arbetssökande. Man kan spekulera i om det har någon anknytning till det som både Gordon 

(1996) och Lundgren et al (1991) tar upp beträffande att så få söker sig till kvinnojourer och 

att även forskare har svårt att nå de mest utsatta grupperna.  

 

DISKUSSION 
 
Svaren i intervjuer och enkäter stämmer väl överens i de delar dessa är jämförbara. Både 

problembild, förväntan och upplevelse av jouren är i stort sett densamma. Vid intervjuerna 

uppehåller sig många vid våldet, och ger ett intryck av att vilja övertyga mig som intervjuare 

om vad de gått igenom. Den positiva bilden av jouren delas av det stora flertalet, men många 

förslag till förbättringar finns även om de flesta gäller stödet i samhället. Att andra människor 

inte förstår vad man varit med om är svårt, liksom maktlösheten många känner när det gäller 

att få stopp på våldet genom samhällets försorg. Ur intervjumaterialet framträder bilden av en 

varm, omhändertagande, framåtsyftande organisation som varsamt och med klokhet står vid 

kvinnans sida genom svårigheter och glädjeämnen. Som öppnar ögonen på och hjälper 

kvinnorna att förstå vad de varit med om och hur detta har påverkat dem och deras självbild. 

När verkligheten börjar framträda finns de där som stöd i kontakten med omgivningen och 

alla de praktiska bestyr som måste ordnas. Genom olika verksamheter och framförallt genom 

att möta kvinnor som är eller har varit i samma situation minskar känslan av utsatthet och 

hoppet om framtiden kommer tillbaka. Boendet beskrivs som en livräddande insats, 

oundviklig, men en svår tid. Rädsla, ensamhet, att inte kunna bestämma sig…att inte få bo i 

sitt eget hem. Ser man däremot KvinnoJouren ur ett mer kritiskt perspektiv lever den upp till 

bilden av en hemlig klubb för kvinnor dit inga män får komma. Men hemligheten är 

livsnödvändig i många fall, samtidigt som den riskerar att stänga ute kvinnor som inte 

identifierar sig med offerbilden eller med att vara feminist. I dokumenten från KvinnoJouren 
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används ordet hjälpsökande. Jag tycker inte om det ordet, det får mig att associera till ”offer” 

och ”stackars”, begrepp som definitivt inte förknippas med empowerment och stärkt 

självkänsla. Kanske kan man funder över ordvalet och vad det står för, då vad man kallar 

saker och ting har betydelse. 

 

Inledningsvis i mitt arbete, när jag funderade över på vilket sätt jourens resultat skulle mätas 

och vad som kunde anses lyckat, bollade jag länge med detta om att lämna mannen och 

förhållandet var ett mål i sig. För vem var det i så fall ett mål? För jouren eller för kvinnan? 

Idag ansluter jag mig nog till den linje som ser det som mer eller mindre nödvändig att bryta 

förhållandet för att få slut på våldet. Jag tror, utifrån synen på det sexualiserade våldet som ett 

kontinuum, att om det fysiska våldet upphör – det som så att säga är mätbart –så är  risken 

ändå stor att det psykiska våldet lever kvar. Det här är inget jag har belägg för i någon 

forskning, utan mer en personlig reflektion. 

Fortsatt forskning 

Ser jag samband som inte finns eller missar jag uppenbara samband? Risken för detta är stor 

då vare sig kunskaper eller verktyg för djupare analys funnits tillgängliga. I det fortsatta 

arbetet med utvärderingen av KvinnoJouren föreslås att ett större underlag i form av enkäter 

och ytterligare fokusgruppintervjuer, kanske i kombination med ett antal djupintervjuer, 

inhämtas. Uppföljning av de enkäter som samlats in bör göras och sambandsanalys  utföras 

beträffande upplevelsen av problem och stöd, men även den ”måendemätning” som inletts bör 

följas upp och analyseras. Deltagare i fokusgrupper kan förslagsvis vara frivilliga jourkvinnor 

och de kvinnor som idag deltar i den nya, modifierade gruppverksamheten. Det är också av 

stort intresse att komma i kontakt med fler av de invandrarkvinnor som sökt stöd vid jouren 

för att se om deras upplevelse skiljer sig från övriga deltagares.  

 

 
“Skadorna på hennes kropp var så svåra att hon hade kunnat dö flera gånger om av dem. 

Han slog ihjäl henne eftersom hon hade fått nog efter ett halvår. Hon ville inte få mer stryk. 
Hon ringde honom och sade att förhållandet var slut. Han hotade att mörda henne. 

 Dagen därpå gjorde han det” (Östergren, 1998) 
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Bilaga 1 Skyddsåtgärder 

 
Skyddsåtgärder 
 
Om du råkar ut för våld, hot eller trakasserier och situationen är allvarlig har samhället 
skyldighet att skydda dig. De skyddsåtgärder som finns tillgängliga kan användas var och en 
för sig eller kombineras beroende på hotbilden, vilken form av brott du utsatts för och vilket 
behov du har. 
 
Besöksförbud (SFS 1988:688) 
Ett besöksförbud innebär normalt att den som hotar och trakasserar dig förbjuds att besöka 
eller ta kontakt med dig på annat sätt, till exempel per telefon. Förbudet kan också utvidgas 
till att personen som hotar dig inte får uppehålla sig i närheten av din bostad eller arbetsplats. 
Det är också förbjudet att försöka ta kontakt genom en annan person. Syftet med 
besöksförbudet är att man vill undvika situationer som kan utvecklas i farlig riktning. Du får 
inte ta kontakt med den som förbudet avser, inte ringa själv och få hjälp med till exempel 
barnpassning. Hämtning och lämning av gemensamma barn kan till exempel lösas med hjälp 
av socialtjänsten. Det är åklagaren eller domstolen som efter din begäran beslutar om 
besöksförbud. Även om du inte uttryckligen begärt det kan frågan om besöksförbud ändå tas 
upp. Om du vill att ett besöksförbud ska utfärdas eller har några frågor om detta kan du vända 
dig till din lokala polis- eller åklagarmyndighet.  

Sekretessmarkering i folkbokföringsregistret 
Vid personförföljelse kan skattemyndigheten neka att lämna ut uppgifterna på grund av 
sekretess. För att få en varningssignal när uppgifterna inte ska lämnas ut kan 
skattemyndigheten föra in en så kallad spärrmarkering i folkbokföringsregistret. 
Spärrmarkeringen förs över till andra myndigheters register, till exempel försäkringskassornas 
register och bil- och körkortsregistret.  

Kvarskrivning (SFS 1991:481) 
Kvarskrivning innebär att din verkliga adress inte framgår i folkbokföringsregistret. I stället 
anges som adress i registret, adress till skattekontoret på den gamla folkbokföringsorten. För 
ytterligare upplysningar om sekretessmarkering och kvarskrivning kan du kontakta lokala 
skattekontoret.  

Trygghetspaket 
Om situationen är allvarlig kan du få tillgång till en larmväska, ett så kallat trygghetspaket. 
Väskan innehåller en mobil skyddstelefon, ett överfallslarm och en telefonsvarare. 
Larmväskan, eller delar av den, kan efter särskild prövning erbjudas av din lokala polis.  

Skyddat boende 
Det kan uppstå situationer då ett nytt boende är nödvändigt. Det kan vara tillfälligt under en 
begränsad tid eller permanent. Vissa Kvinnojourer kan erbjuda tillfälligt skyddat boende. 
Kommunerna och Socialtjänsten kan även de erbjuda tillfälligt skyddat boende men även 
hjälpa till med ett nytt permanent boende. I samband med nytt permanent boende är det 
lämpligt att använda sig av sekretessmarkering och kvarskrivning enligt ovan. 

Personskydd 
Andra brottsförebyggande åtgärder kan vara att polismyndigheten beslutar om att i vissa fall 
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ge den hotade personskydd. Detta avser främst korta och tidsbegränsade tillfällen, t.ex. i 
samband med rättegång. 

Fingerade personuppgifter (SFS 1991:483) 
Vid hot om särskilt allvarlig förföljelse och då andra skyddsåtgärder inte ger tillräckligt skydd 
kan du tillåtas att använda fingerade personuppgifter om dig själv. Begäran om att få använda 
fingerande personuppgifter görs hos Rikspolisstyrelsen och det är Stockholms tingsrätt som 
beslutar om medgivande. 

Underrättelser till målsäganden från kriminalvården  
Om en intagen på en kriminalvårdsanstalt avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot 
din hälsa, frihet eller frid, ska du som målsäganden, tillfrågas om du vill bli underrättad bland 
annat om den intagne får permission, om den intagne uteblir från permission eller annan 
vistelse utanför anstalten, om den intagne rymmer eller när denne friges. För närmare besked 
kan Kriminalvårdsstyrelsen kontaktas. 

Vill du veta mer? 
Under de externa länkarna på denna sidas högra kant hittar du bl.a. länken lagtext. Väl inne på 
länken söker du lagtexten genom att fylla i SFS-nummer enligt ovan. 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=20622&pageversion=1.jsp 
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Bilaga 2  Upplevt stöd, sammanställning (fig.7) 
 
  Fig. 7 Upplevt stöd från kvinnojouren gällande olika problemområden 

 

    
N =14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 
1. Ekonomi 
 

0  4  4 5 6 14   10 43 

2. Boende 
 

0      6 7 24  30 67 

3. Fysisk hälsa 
 

0 1 2 3  10 6 7    31 

4. Psykisk hälsa 
 

      6 14 24 9 60 113 

5. Relation till partner 
 

0 1    10  14 16 9 30 70 

6. Relation till övriga 
familjemedlemmar 

0   3  5  7 24 18 20 89 

7. Våld 
 

0 1  6   6 7 16 9 30 73 

8. Hot/trakasserier 
 

0 1    5 12 7 16 9 30 80 

9. Skilsmässa/separation 
 

0 1 2   5 6 7  9 40 70 

10. Vårdnad/samarbete 
om barn 

0     5  7 8 18 20 59 

11. Ensamhet 
 

0  1   5 6 21 16 9 30 89 

12. Rädsla 
 

  2   5 6 21 8  60 103 

13. Dålig självkänsla 
 

0  2    12 7 8 27 40 96 
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Bilaga 3 Upplevelse av problem vid tid för första besök (fig. 8). 
 
 

 
1 –   4 = Fokusgruppen 
5 –   8 = Boendegruppen 
9 – 14 = Nya gruppen 
 
 

Deltagare 
 

Ekonomi Boende Fysisk 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

Partner Familj Våld Hot / 
trakasseri 

Skilsmässa
/ separation 

Vårdnad/ 
umgänge 

Ensamhet Rädsla Självkänsla 

 1. Anna 5 0 8 8 10 5 8 10 5 10 5 8 9 

 2. Marie 7 0 5 5 10 0 6 9 6 8 9 8 1 

 3. Karin 9 9 8 10 10 0 6 8 10 10 10 10 10 

 4. Pia 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 10 7 6 

 5. Berit 0 7 8 10 10 6 10 10 9 10 8 10 10 

 6. Mona 10 3     2 10 8 9 5 3 0 10 10 10 10 

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

 8. Samira 10 8 6 10 10 10 10 10 10 0 9 8 5 

 9. Maria 8 7 5 8 8 5 3 3 6 6 8 4 10 

10.Kerstin 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

11.Monika 8 4 5 10 10 3 10 10 6 0 2 6 10 

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

13.Birgit 0 0 0 6 10 0 0 7 10 0 0 8 5 

14.Kristin 10 3 9 10 10 10 2 9 8 0 8 9 10 

Summa 74 51 56 108 103 70 67 85 79 60 95 103 96 
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Bilaga 4 Upplevelse av problem idag (fig. 9). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deltagare 
 

Ekonomi Boende Fysisk 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

Partner Familj Våld Hot / 
trakasseri 

Skilsmässa
/ separation 

Vårdnad/ 
umgänge 

Ensamhet Rädsla Självkänsla 

 1. Anna 6 0 3 5 10 7 0 7 7 7 0 4 4 

 2. Marie 8 0 5 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

 3. Karin 6 2 4 6  0 0 0 0 0 6 6 6 

 4. Pia 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 

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

 6. Mona 2 2 2 2 2 1 0 0 1 4 5 1 3 

 7. Lisa 3 0 0 2 4 1 0 1 1 1 2 1 0 

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

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

10.Kerstin 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.Monika 8 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 2 8 

12. Ulla 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 7 7 8 

13.Birgit 10 0 0 6 10 0 0 7 10 0 0 8 5 

14.Kristin 7 0 6 7 10 3 0 8 10 0 8 8 9 

Summa? 63 16 33 66 64 35 3 43 43 19 47 58 60 
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Bilaga 5 Förändring från första kontakt till idag (fig.10). 

  
 Minus = förbättring, minskade problem       *  upphört helt 
 Plus    = försämring, ökade problem     **  våld eller hot ej förekommit? 
     ***  10 tidigare, nu ännu värre 
 
Nr   9 Det mesta har försämrats. Blivit anmäld till socialtjänsten pga. suicidtankar. Rädd, orolig, hade inga förväntningar 
Nr 10 Ej besvarat frågor om stöd, uppger mkt låga siffror på problem. Kort tid i verksamheten. 
Nr 13 Inga förändringar rapporterade. Anger dock mkt gott stöd (10) på psykisk hälsa, och gott stöd på rädsla, relation till partner, våld och hot. 
Nr 14 Problemen kring skilsmässa ökat, nyligen separerad. 

Deltagare 
 

Ekonomi Boende Fysisk 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

Partner Familj Våld Hot / 
trakasseri 

Skilsmässa
/ separation 

Vårdnad/ 
umgänge 

Ensamhet Rädsla Självkänsla 

 1. Anna + 1 = – 5 – 3 = + 2 – 8 – 3 + 2 – 3 – 5 – 4 – 5 

 2. Marie + 1 = = – 4 – 7 = – 6* –  9* – 6 – 8 – 6 – 8 – 1 

 3. Karin – 3 – 7 – 4 - 4 Ej svar = – 6* – 8* – 10 – 10 – 4 – 4 – 4 

 4. Pia + 5 = = – 6 = – 2 =** =** = = – 10 – 4 – 6 

 5. Berit = – 7 – 3 – 7 – 1 – 6 – 10* – 6* – 9 – 10 – 8 – 3 – 7 

 6. Mona – 8 – 1     = – 8 – 6 – 8 – 5* – 3* – 1 – 6 – 5 – 9 – 7 

 7. Lisa – 4 – 10 = – 4 – 2 – 4 – 5* – 3 – 7 – 5 – 4 – 4 = 

 8. Samira – 2 – 3 – 6 *** – 2 – 5 – 10* – 1 – 3 = – 2 – 3 – 1 

 9. Maria + 2 = + 3 = + 1 = = +3 +1 +1 +1 + 2 = 

10.Kerstin = = = = = = – 2* – 2* = = = = = 

11.Monika = - 4 – 5 – 2 – 9 – 3 – 10* – 9 – 6 = – 2 – 4 – 2 

12. Ulla = = = – 1 – 1 – 2 = = – 1 = – 3 – 3 – 2 

13.Birgit = = = = = = = = = = = = = 

14.Kristin - 3 – 3 – 3 – 3 = – 7 – 2* –2 + 2 = = – 1 – 1 

Summa? - 11 -35 - 23 - 42 -27 -35 - 64 -43 - 38 - 41 - 48 -45 -36 
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Bilaga 6 Upplevt stöd (fig. 11) 
 
Vilket stöd upplever Du att Du har fått/får från kvinnojouren när det gäller: 
 
Markera svarsalternativen på den glidande skalan där 
 
  0 = inget stöd 
  5 = medelstort stöd 
10 = mycket gott stöd 
 
Fig. 11  0= inget stöd                     5= medelstort stöd                  10= mycket gott stöd 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Ekonomi 
 

5  2  1 1 1 2   1 

2. Boende 
 

5      1 1 3  3 

3. Fysisk hälsa 
 

6 1 1 1  2 1 1    

4. Psykisk hälsa 
 

      1 2 3 1 6 

5. Relation till partner 
 

2 1    2  2 2 1 3 

6. Relation till övriga 
familjemedlemmar 

3   1  1  1 3 2 2 

7. Våld 
 

2 1  2   1 1 2 1 3 

8. Hot/trakasserier 
 

2 1    1 2 1 2 1 3 

9. Skilsmässa/separation 
 

2 1 1   1 1 1  1 4 

10. Vårdnad/samarbete 
om barn 

5     1  1 1 2 2 

11.Ensamhet 
 

1  2**   1 1 3 2 1 3 

12. Rädsla 
 

  1**   1 1 3 1  6 

13. Dålig självkänsla 
 

1  1**    2 1 1 3 4 

   

N=14 
 
Ej svar: En kvinna svarade inte på något på denna fråga. I en annan enkät var skilsmässa/ 
separation  och vårdnad inte ifyllt, men i kanten stod ”KLAR”.  
 
**  en kvinna angav att svårigheter med språket drog ned betyget på dessa frågor. 
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Bilaga 7 Temaguide 
 
 

Inledning 
 
Vi presenterar oss 
Syftet med projektet  ( mitt brev)  
Betona att det inte handlar om Jourens vara eller inte vara – syftet är att bättre möta 
deltagarnas behov. 
Materialet avidentifieras 
Tystnadsplikt gentemot varandra 
Behöver inte avslöja mer om sig själv än vad som känns bekvämt 
Kan avbryta när som helst, även ta paus 
Deras åsikter och förslag det som är intressant, finns inga rätt eller fel 
Diskutera med varandra, jag lyssnar mest. 
 
 
Övergripande forskningsfråga: ”Hur möter man bäst kvinnornas behov och hur kan 
verksamheten utvecklas?” 
 
Fråge-/temaguide 
 
Om ni tänker tillbaka på er situation sådan den var innan ni kom i kontakt med Jouren vilka 
behov av stöd eller hjälp hade ni då? 
 
Alternativt: När man befinner sig i ett förhållande där det förekommer fysiskt och/eller 
psykiskt våld, vad behövs då för att man ska kunna förändra sin situation? 
 
Vilket stöd upplever ni att ni fått genom Jourens olika verksamheter? 
 
Den specifika grupp ni deltagit i, vad har den givit er? 
 
Är det något ni saknat som inte Jouren har kunnat erbjuda er? 
 
Om du ser tillbaka, var ditt mål när du först sökte dig till Jouren detsamma som det är idag? 
 
Alternativt: 
Tänker ni annorlunda kring er situation idag än ni gjorde när ni först kom hit? 
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Bilaga 8 Följebrev 

 
Hej! 
 
 
Jag är socionomstuderande vid Mittuniversitetet i Östersund och kommer i samband med min 
C-uppsats att utvärdera KvinnoJourens arbete. I samarbete med Dig som deltar i Jourens olika 
verksamheter vill jag ta reda på så mycket som möjligt om vilka behov som finns och hur de 
bäst kan uppfyllas. 
 
Genom att besvara denna enkät bidrar Du till att skapa underlag för denna utvärdering och ge 
mig tips och idéer på eventuella förbättringar. Givetvis får du vara helt anonym om Du vill 
och Du kan närsomhelst avsluta ditt frivilliga deltagande. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att avidentifieras innan den presenteras för handledare, 
opponenter och examinatorer samt för Länsstyrelsen som är uppdragsgivare. Uppsatsen 
kommer även att publiceras på Mittuniversitetets hemsida. Har Du några frågor får Du gärna 
kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Ingrid Derksen 
070-XXXXXXX 
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Bilaga 9 Enkät 1 Nybesök 
 
Enkät 1. Nybesök    Löpnr…… 
 
 

1. Datum för första besök:   -  -  
 
2. Hur gammal är Du? ______ år 
 
3. Du är född i  
  Sverige 
  Annat land 

 
 
4 a. Vilket är Ditt Civilstånd?  
 

 Gift/partnerskap   
 Sambo    
 Ensamstående 

 
 
b. Lever Du tillsammans med den som misshandlat dig? 
 

 Ja  Nej 
 
c. Om nej, har ni nyligen separerat? 

 
  Ja  Nej 
 

 
5. Vilken är den högsta utbildningsnivå som Du avslutat? 

 Har ej genomgått obligatorisk skola  
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Universitet/högskola utan examen 
 Universitet/högskola med examen 
 

 
6. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 

 Förvärvsarbetande 
 Studerande 
 Föräldraledig 
 Sjukpensionär 
 Ålderspensionär 
 Långtidssjukskriven 
 Arbetssökande 
 Annat 
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Här följer några frågor om hur du upplever olika problem Markera hur du skattar dina olika 
problem på en skala från 0-10 där 
 
  0= inga problem 
  5= medelstora problem 
10= mycket svåra problem 
 
 
 
7. Hur stora problem skulle du vilja säga att du har när det gäller: 
 
 
  0= Inga problem                  5= medelsvåra problem            10= Svåra problem 
Ekonomi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boende 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fysisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psykisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till partner 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till övriga 
familjemedlemmar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Våld 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hot/trakasserier 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skilsmässa/separation 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vårdnad/samarbete om 
barn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ensamhet 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rädsla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dålig självkänsla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            (Efter förlaga av Näslund & Ström, 2005) 
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 8. 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                 
vad jag gör     
 
 
b) Jag har svårt att sova                  
p.g.a. problem och svårigheter 
  
 
c) Jag känner att jag spelar                  
en betydelsefull roll för andra 
 
 
d) Jag känner mig kapabel                  
att fatta beslut 
 
 
e) Jag känner mig väldigt pressad                 
 
 
f) Jag kan inte klara av de dagliga                 
problemen 
 
 
g)Jag kan uppskatta det positiva                 
i tillvaron 
 
 
h) Jag kan ta itu med svårigheter                 
 
 
i) Jag känner mig olycklig                  
och nedstämd 
 
 
j) Jag har känt att mitt                   
självförtroende har minskat 
 
 
k) Jag har tänkt på mig själv                 
som en betydelselös person 
 
 
l) Jag har känt mig ganska                  
lycklig på det hela taget 
 

GHQ-12. 
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9. Hur fick Du kontakt med KvinnoJouren? 
 
 Genom egen kontakt   Genom polisen 
 Genom hälso- och sjukvården  Övrigt (t.ex. genom anhörig, bekant) 
 Genom socialtjänsten  
 
10. Hur kommer det sig att Du valt att söka hjälp? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Har polisanmälan gjorts?    Ja  Nej   
 
 
12. Vilka är Dina förväntningar på oss? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Om Du sökt hjälp eller haft kontakt med följande instanser de senaste månaderna, hur 
nöjd är Du med den hjälp Du fått? 
   Nöjd med Missnöjd med Ej sökt 
   hjälpen hjälpen hjälp 
 
Brottsofferjour     
Socialjour      
Socialsekreterare     
Familjerådgivare     
Polis      
Advokat      
Psykiatrin      
Annan sjukvård     
 
 
 
 
De frågor Du nu besvarat är ett led i utveckla och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor. Av 
den anledningen är det värdefullt om vi har möjlighet att kontakta dig vid några tillfällen 
under året. 
 
Får vi kontakta dig igen för uppföljande frågor?  Ja    Nej    
    
 
Telefonnummer…………………………….Förnamn…………………………(kan vara 
påhittat) 

 
 

Tack för Ditt deltagande! 
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Bilaga 10 Enkät 1 Befintliga deltagare 
Enkät 1 Befintliga deltagare    Löpnr…….. 
 
 
1. Hur gammal är Du? ______ år 
 
2. Var är Du född? 
 
  Sverige 
  Annat land 
 
3a. Vilket är Ditt Civilstånd?  
 

 Gift/partnerskap   
 Sambo    
 Ensamstående 

 
b. Lever Du tillsammans med den som misshandlat dig? 
 

 Ja  Nej 
 
c. Om nej, har ni nyligen separerat? 

 
  Ja  Nej 
 

 
4. Vilken är den högsta utbildningsnivå som Du avslutat? 

 Har ej genomgått obligatorisk skola  
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Universitet/högskola utan examen 
 Universitet/högskola med examen 

 
5. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 

 Förvärvsarbetande 
 Studerande 
 Föräldraledig 
 Sjukpensionär 
 Ålderspensionär 
 Långtidssjukskriven 
 Arbetssökande 
 Annat 
 

6. Hur länge har du deltagit i Jourens verksamhet?________veckor 
 
7. Vilken verksamhet deltar Du i/har Du deltagit i (flera svarsalternativ möjliga) 
 
 Stödsamtal  Taktil massage 
 Boende   ………………… 
 Gruppverksamhet 
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Problem och stöd 
 
Här följer några frågor om hur du upplever olika problem och det stöd du tycker dig ha för att 
hantera dessa. Markera på hur du skattar dina olika problem på en skala från 0-10 där 
 
  0= inga problem 
  5= medelstora problem 
10= mycket svåra problem 
 
 
8. Hur stora problem hade du när du först kom hit gällande: 
 
                 0= Inga problem                5= medelsvåra problem           10= mycket svåra problem 
Ekonomi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boende 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fysisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psykisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till partner 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till övriga 
familjemedlemmar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Våld 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hot/trakasserier 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skilsmässa/separation 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vårdnad/samarbete om 
barn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ensamhet 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rädsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dålig självkänsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            (Efter förlaga av Näslund & Ström, 2005) 
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9. Hur stora problem har du idag gällande: 
 
 
  0= Inga problem                  5= medelsvåra probblem            10= Svåra problem 
Ekonomi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boende 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fysisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psykisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till partner 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till övriga 
familjemedlemmar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Våld 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hot/trakasserier 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skilsmässa/separation 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vårdnad/samarbete om 
barn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ensamhet 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rädsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dålig självkänsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         (Efter förlaga av Näslund & Ström, 2005) 
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Vilket stöd upplever du att du har tillgång till? Markera svarsalternativen på den glidande 
skalan där 
 
  0 = inget stöd 
  5 = medelstort stöd 
10 = mycket gott stöd 
 
10. Vilket stöd upplever Du att Du har fått/får från Jouren när det gäller: 
 
  0= inget stöd                     5= medelstort stöd                  10= mycket gott stöd 
Ekonomi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boende 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fysisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psykisk hälsa 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till partner 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relation till övriga 
familjemedlemmar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Våld 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hot/trakasserier 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skilsmässa/separation 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vårdnad/samarbete om 
barn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ensamhet 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rädsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dålig självkänsla 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         (Efter förlaga av Näslund & Ström, 2005) 
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11. 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                 
vad jag gör     
 
 
b) Jag har svårt att sova                  
p.g.a. problem och svårigheter 
  
 
c) Jag känner att jag spelar                  
en betydelsefull roll för andra 
 
 
d) Jag känner mig kapabel                  
att fatta beslut 
 
 
e) Jag känner mig väldigt pressad                 
 
 
f) Jag kan inte klara av de dagliga                 
problemen 
 
 
g)  Jag kan uppskatta det positiva                 
i tillvaron 
 
 
h)  Jag kan ta itu med svårigheter                 
 
 
i) Jag känner mig olycklig                  
och nedstämd 
 
 
j) Jag har känt att mitt                   
självförtroende har minskat 
 
 
k) Jag har tänkt på mig själv                 
som en betydelselös person 
 
 
l) Jag har känt mig ganska                  
lycklig på det hela taget 
 

GHQ-12. 
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KvinnoJouren 
 
12. Vilket sammanfattande betyg skulle du vilja ge: 
 

    Mycket   Ganska      Ganska  Mycket 
    bra    bra   dåligt dåligt 

 
 
a) det stöd Du fått/får från Jouren?                  
 
 
b) det bemötande du får/fått på                     
Jouren? 
 
 
13. I vilken utsträckning tycker Du att Dina förväntningar motsvarats? 
 

 Motsvarades helt 
 Motsvarades delvis 
 Varken eller 
 Motsvarades dåligt 
 Motsvarades inte alls 

 
 
14. Om Du sökt hjälp eller haft kontakt med följande instanser de senaste månaderna, hur 
nöjd är Du med den hjälp Du fått? 
 
   Ej sökt  Nöjd med Missnöjd med 
   hjälp hjälpen hjälpen 
 
Brottsofferjour     
Socialjour      
Socialsekreterare     
Familjerådgivare     
Polis      
Advokat      
Psykiatrin      
Annan sjukvård     
 
 
De frågor Du nu besvarat är ett led i utveckla och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor. Av 
den anledningen är det värdefullt om vi har möjlighet att kontakta vid några tillfällen under 
året. 
 
Får vi kontakta dig igen för uppföljande frågor?  Ja    Nej    
    
Telefonnummer…………………………….Förnamn…………………………(kan vara 
påhittat) 

 
 

Tack för Ditt deltagande! 
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