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Abstract 
Hammarström, H.(2016). Types of support for children who live in shelters and what 
procedures there are to allow schooling. Bachelor thesis in Public Health Science. 
Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and 
Occupational Studies. University of Gävle, Sweden.  
The aim of the study was to identify the types of support available for children who live 
in shelters with their mothers, and what procedures there are to allow the schooling of 
these children. The study was conducted in a mid-swedish county. Data was collected 
through interviews and a manifesto analysis method was used to analyze the responses. 
There were four people that were interviewed and they worked at the shelter. The 
results of the study show that the staff of women's shelters often lack education in the 
work they do and that they are obliged to seek training on their own initiative. The study 
also shows that only one of the women's shelters interviewed had developed procedures 
for children's schooling. In the womens shelters the children don´t go to school during 
their stay at the shelter. 
Even in terms of support to the children who come to the shelters, only one of the 
respondents stated that there were procedures for how children should be treated and 
supported. The other shelters reported that they align efforts from case to case. 

All shelters had quality assurance in some form. It occurs either in cooperation with the 
municipality, the county council, national organization of women´s shelters or the local 
women´s shelters board. 

There is inadequate research evidence and goal formulation are lacking for women's 
shelters work. The work thus rests on a shaky ground. Since the operations of shelters 
are funded by municipal grants, there can be stated that tax money is used for an activity 
that is not evidence-based. 

Keywords: Shelter, education, children, schooling, public health. 

 

 

 
 
  



 
 

 
 

 
Sammanfattning 
Syftet med studien var att identifiera vilket stöd som fanns för barn som befann sig på 
kvinnojourer, samt undersöka vilka rutiner som fanns kring skolgång på kvinnojourer i 
ett mellansvenskt län. Data samlades in genom intervjuer och en manifest ansats 
användes för att analysera svaren. Det var fyra kvinnojourer om deltog i 
undersökningen och därmed fyra intervjuer då en personal på varje jour intervjuades. 
Resultatet av studien visar att personalen på kvinnojourerna ofta saknar utbildning i det 
arbete de utför och att de är hänvisade till att söka ut- och fortbildning på eget initiativ. 
Studien visar också att det endast var en av de intervjuade kvinnojourerna som hade 
utarbetade rutiner för barnens skolgång. 

Hos de övriga kommer inte barnen till skolan under tiden på jouren. Även när det gäller 
stöd till barnen, var det endast en representant från kvinnojouren som uppgav att det 
fanns rutiner för hur barnen skulle bemötas och stöttas. De övriga jourerna uppgav att 
de anpassar insatserna från fall till fall. 

Samtliga kvinnojourer hade kvalitetssäkring i någon form. Den sker antingen i 
samarbete med kommunen, landstinget, kvinnojourernas riksorganisation eller jourens 
styrelse. 

Det finns bristfälligt forskningsunderlag och målformuleringar saknas för 
kvinnojourernas arbete. Arbetet vilar därmed på bräcklig grund. Då verksamheten på 
jourerna finansieras med kommunala bidrag kan detta konstateras. 

 
 
Nyckelord: Utbildning, skyddat boende, kvinnojour, barn, skolgång 
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1 Bakgrund 
1.1 Definition av skyddat boende och skyddad identitet 
 
Skyddat boende är enligt Socialstyrelsens dokument ”Öppna jämförelser” (2015) en 
plats som har ett boende för personer som behöver skydd samt andra relevanta insatser 
vid våld, hot eller andra övergrepp. Boendet kan finnas i den egna kommunen eller i en 
annan kommun. Dessutom ges möjlighet för personer att få samtal och stöd för att 
förändra sin situation (ibid). För en del, både kvinnor och barn, kan det också krävas 
dold identitet för att kunna vara och känna sig säker. 
 
Enligt Skatteverket (2016) finns tre typer av dold identitet och dessa är 
sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Vid 
sekretessmarkering kan inte obehöriga ta del av personuppgifter och ingen får då lämna 
ut uppgifter utan tillstånd och säkerhetskontroll. Det bör finnas ett intyg från polis eller 
socialtjänst som underlag för bedömning om personen får sekretessmarkering eller inte. 
I detta fall ska det röra sig om ett konkret hot. Kvarskrivning är ett skydd när en person 
flyttat till en ny hemlig adress men det framgår inte i folkbokföringsregistret och sprids 
därför inte vidare till andra myndigheter. Personen registreras som ”i kommun skriven” 
i den gamla kommunen. Kravet för att bli kvarskriven är att det finns särskilda skäl som 
ökat risken att bli utsatt för brott, förföljelser eller andra grova trakasserier. Slutligen 
finns det fingerade personuppgifter som kan fås om personen varit utsatt för särskilt 
allvarliga hot, då kan personen använda sig av en annan identitet. Personen får använda 
sig av ett annat namn och personuppgifter. Ansökan görs till polismyndigheten som 
också fattar beslut (ibid) 
 
1.2 Socialnämnd, socialtjänst och Socialstyrelse 
Socialtjänsten (2016) är i Sverige namnet på den kommunala förvaltningen som lyder 
under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som ansvarar för praktiskt och 
politiskt arbete som regleras av socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens arbete går ut på 
att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller inom 
familjeomsorgen. Varje kommun ansvarar för att detta följs och att invånarna får det 
stöd och den hjälp som behövs. På grund av detta kan uppgifterna variera från kommun 
till kommun. I SoL framgår att kommunen har skyldighet att hjälpa invånare med 
bidrag och stöd. De hjälpinsatser som invånarna kan få kallas för bistånd. Vid en akut 
situation kan invånare få direkt stöd av kommunen om problemet inte går att lösa på 
något annat sätt. 
 
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med bred verksamhet 
som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av Socialstyrelsens arbete 
riktar sig till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Socialstyrelsen 
arbetar med att ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och 
omsorgen inom områden som exempelvis psykisk ohälsa, äldre, funktionshinder och 
barn och unga. De ska också följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar 
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när det gäller väntetider, tillgänglighet och personaltillgång. Socialstyrelsen har också 
beredskap inför allvarliga händelser samt anordnar vid behov insatser inom hälso- och 
sjukvården (ibid). 
 
1.3 Stöd till barn och unga som bor på skyddat boende 
Barn behöver ha goda sociala kontakter, antingen av förälder eller en annan anhörig för 
att ge stöd och hjälp till barnet. Detta kan dock vara svårt för föräldrar som lever med 
dold identitet och en ständig rädsla för att bli upptäckt och det kan påverka deras 
förmåga att vara ett stöd för barnet. Enligt Weinehall et al. (2007) brottas barn som 
lever på skyddat boende ofta med två olika trauman. Det ena är att de bevittnat eller 
varit utsatta för våld och det andra är att de är tvungna att leva med skyddad identitet.  
Penna och Carinhanha (2009) beskrev i sin studie att ungdomar som bor i någon form 
av skyddat boende upplever våld ur flera olika aspekter. Det finns osynligt våld som 
påverkar psykiskt och våld i form av handlingar som syns fysiskt. Detta gör enligt 
författarna att många barn som lever med dold identitet kan känna att de förlorat sitt 
medborgarskap på grund av att de inte längre kan vistas i samhället som de gjort innan. 
Detta gör att människan blir sårbar och barnen behöver hjälp att återvinna sin själv-
känsla och tro på att de betyder något för samhället. Författarna pekar därmed på vikten 
av att barnen får arbeta med sin självbild och självkännedom och prata och drömma om 
vad de vill åstadkomma (ibid). När det inte finns tillräckligt med stöd från förälder är 
det viktigt att de får det i annan form.  
 
Brien et al (2014) visade i sin studie att barn som kom till skyddat boende fick stöd i 
form av en didaktisk kurs där de fick lära sig om varför det kan förekomma våld i 
relationer och därefter fick barnen ledning i hur man går vidare efter att ha varit med om 
en traumatisk upplevelse. De fick också stöd i att lära sig prata med andra om sin 
situation. Både en kvalitativ och en kvantitativ metod användes då man först intervjuade 
personerna när de kom, sedan gjordes samma sak sex månader senare och då 
undersöktes hur mycket mer förståelse för händelsen barnet fått samt fått verktyg för att 
kunna gå vidare (ibid).  
 
1.4 Trappan-modell 
En undersökning gjord av Broberg et al (2011) visade att det i Sverige finns stöd till 
barn och unga som har bevittnat våld i hemmet. Stödet gavs i form av samtal genom en 
modell som kallas Trappan.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2016) är trappan-modellen utvecklad av Rädda Barnen i slutet av 
1990-talet och är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj 
(Arnell och Ekbom, 1999). En förutsättning för samtalet är att barnet känner trygghet 
och säkerhet. Innan samtalet inleds samtalar man med den förälder som utsatts för 
våldet i hemmet. Detta för att få en bild av hur våldet sett ut och hur barnet reagerat på 
detta. Det krävs tillstånd från föräldern att barnet pratar om våldet. Modellen är indelad i 
tre steg. Första delen heter kontakt där behandlaren berättar att den arbetar med barn 
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som varit med om svåra saker, man pratar också om varför just de två ska träffas och 
hur samtalen är upplagda. Teckningar och bilder kan användas för att underlätta för 
barnet. Vikten av att ge barnet mycket tid för att berätta betonas. Andra steget kallas 
rekonstruktion. Detta steg inleds när behandlaren fått en god kontakt med barnet och 
syftar till att bearbeta händelsen. I början pratar man generellt om vad som är tillåtet när 
man bråkar och vad som inte är tillåtet. Man pratar också om att ansvaret ligger hos den 
som slår och aldrig hos barnet. Därefter återskapar behandlaren berättelsen genom 
barnets berättelser och fakta. Behandlaren är noga med att detaljer kommer med för att 
hjälpa barnet minnas. Tredje steget heter kunskap. Syftet med detta steg är att ge barnet 
kunskap om vanliga reaktioner på traumatiska händelser och berätta vem barnet ska 
vända sig till när det behöver hjälp. Man pratar också om hur situationen ser ut i 
familjen just nu och hur framtiden ser ut. Efter dessa steg pratar behandlaren med 
föräldern igen för att tala om vad som hänt under samtalen (ibid). Enligt Socialstyrelsen 
(2016) finns ingen certifiering för att arbeta med modellen men det finns en utbildning 
att gå för att lära sig mer om den. Man nämner också att det saknas kontrollerade studier 
av Trappan och därför är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för bedömning av 
insatsens effekter (ibid). 
 
1.5 Förändringar i beteende 
En kohortstudie gjordes i USA av Fredland et al (2014) där syftet att undersöka om 
barns beteende förändrades under tiden som mamman vistades på ett skyddat boende. 
Undersökningen gjordes på fem boenden där det bodde 400 kvinnor med barn.  
Resultatet visade att de flesta uppvisade en skillnad i beteende mellan den första 
kontakten och fyra månader senare. Skillnaden yttrade sig i form av att barnen blev 
alltmer bekväma med att prata om sin situation samt att inslag av ilska kom alltmer 
sällan. Det var också en viss skillnad mellan pojkar och flickor då pojkarna generellt 
mådde sämre när de kom till boendet första gången och därmed märktes förändringen 
tydligare (ibid).  
 
Slesnick (2013) visade att barn som kommer från familjeförhållanden där det 
förekommit våld löper större risk att hamna i missbruksbeteenden eller få psykiska 
besvär. Det finns många studier som visar på dessa hälsoproblem men det finns inte 
många undersökningar som syftar till att ta fram metoder som underlättar för dessa 
barn. I denna studie testades olika former av stödsamtal som motiverande samtal, 
interventioner och familjeterapi. För de barn som hade motiverande samtal som 
behandling syntes inga märkbara förändringar i beteende. De barn som fick 
familjeterapi visade en positiv förändring i beteendet under de 24 månader som de fick 
behandlingen (ibid).  
 
1.6 Utbildning för barn på skyddat boende 
Chanmugam, Kemter och Goodwin (2015) undersökte hur möjligheten till utbildning 
såg ut för barn som var gömda på skyddade platser i USA. Det var boenden både 
landsbygden och urban miljö som deltog i undersökningen. Resultatet visade att ett av 
boendena hade utbildning på plats på boendet. Det fanns möjlighet till utbildning inom 
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låg, mellan och högstadienivå.  Personalen rapporterade att de boende upplevdes som 
muntra och kände en tillfredställelse i att få utbildning. Det fanns samarbete med lokal 
skola där lärare från skolan kom till boendet och hade undervisning (ibid). 
Keogh, Halpenny och Giligan (2006) undersökte hur barns möjlighet att gå i skolan såg 
ut när barnen inte bor hemma. Resultatet visade att det var svårt för många barn att 
regelbundet gå i skolan. En av anledningarna var problemet att ta sig till sin vanliga 
skola på grund av exempelvis en flytt som gjort att möjligheterna att ta sig till skolan 
ändrats. En eventuell flytt kan även göra att barnen måste byta skola vilket kan vara en 
ytterligare belastning för barn som varit med om psykiskt och fysiskt negativa 
upplevelser. Studien visade också att skolgången är viktig då den ger en regelbundenhet 
som barnen behöver då förhållandena i övrigt runt omkring dem kan vara stormiga 
(ibid).  
 
Enligt folkhälsomyndigheten (2016) är ett av Sveriges folkhälsomål trygga 
uppväxtvillkor vilket är avgörande för barns och ungdomars hälsa på lång sikt. Detta är 
också anledningen till att det utgör ett eget målområde. Den ökande ohälsan hos 
ungdomar bör uppmärksammas liksom utvecklingen av barns och ungas levnadsvanor 
(ibid). 
 
1.7 Vem bär ansvaret för barnen? 
Enligt Socialstyrelsen (2011) är det socialnämnden som ansvarar för att barn och unga 
får det stöd och skydd som behövs för att leva under trygga uppväxtvillkor. 
Socialtjänsten har både möjlighet och skyldighet att följa barnet och se hur utvecklingen 
blir för barnet. Socialnämnden verkar för att alla barn och vuxna ska växa upp under 
trygga uppväxtvillkor.  
 
Enligt SoL (2001) ansvarar varje kommun för socialtjänst inom sitt område och har det 
yttersta ansvaret för att människor får det stöd och hjälp som behövs. Det är den 
kommun som personen vistas i som ansvarar för detta oavsett vad som kan ha hänt på 
andra platser innan. Kommunens ansvar är då att utreda, besluta om, verkställa samt 
finansiera behovet av hjälpinsatser. En utredning kan visa att kvinnan då behöver 
komma till en kvinnojour, om det då finns barn med i bilden följer de med (ibid).  
Socialstyrelsen skriver att få kommuner har rutiner när det gäller skolgång för barn i 
skyddat boende (Socialstyrelsen 2015). I rapporten var det endast 17 procent av 
socialtjänsterna som uppgav att de har en sådan rutin. Socialstyrelsen menar att barn 
upp till 16 år som följer med en förälder till ett skyddat boende har skolplikt samt rätt 
till fortsatt skolgång oavsett hur situationen ser ut. Det är barnets hemkommun som har 
ansvaret för att se till att barnen får gå i skolan. Rutinen är till för att säkerställa att 
barnen får gå kvar i skolan (ibid). 
 
Skolverket (2013) styrker Socialstyrelsens ord och delar synen om att hemkommunen 
ansvarar för att barn med skyddade personuppgifter får samma tillgång till förskola, 
skola och fritidshem som andra. Vanligen är hemkommunen den kommun som barnet är 
folkbokförd i, men om barnet flyttat till så kallad hemlig adress är det kommunen man 
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stadigvarande vistas i som bär ansvaret. Kommunen ska även erbjuda lämpliga 
individuella åtgärder för ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och som 
inte är i gymnasieskola eller gymnasiesärskola (ibid). 
 
1.8 Kvinnojourens verksamhet 
Enligt en studie startade kvinnorörelsen i Sverige på 1970-talet eftersom kvinnor 
reagerade på samhällets brister när det gällde att hjälpa kvinnor som upplever våld i 
nära relationer. Grundtanken var att kvinnorna skulle möta andra kvinnor som upplevt 
samma saker, kvinnan skulle inte mötas utav experter (Ewa Schwitz, 2011). 
 
 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (2010) har som uppgift att 
tillvarata kvinnor och tjejers gemensamma intresse i deras arbete som handlar om mäns 
våld mot kvinnor. Det finns ungefär 160 medlemsjourer i Sverige och (ROKS) (2010) 
håller i utbildningar och seminarium för medlemmar samt bevakar information som 
faller inom jourernas intresseområde. ROKS arbetar också opinionsbildande för att visa 
jourernas arbete utåt (ibid).  
 
Enligt länsstyrelsen i Västra Götalands län (2004) bedrivs kvinnojourer vanligen i 
kommunal regi i Sverige. Socialtjänsten ska ta hand om kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld i hemmet. Många kvinnor väljer dock att själva vända sig direkt till 
kvinnojouren istället för att ta kontakt med socialtjänsten. Kvinnojourerna är en plats 
där kvinnorna kan få stöd och möta kvinnor som är i liknande situationer. De flesta 
kvinnojourer har en bred verksamhet som kan innefatta telefonrådgivning, personlig 
rådgivning, gruppträffar, utåtriktad verksamhet samt verksamhet som är inriktad mot 
barn, med andra ord fyller kvinnojouren en viktig funktion i samhället (ibid).  
 
Kvinnojourerna fungerar som en ideell förening. Nedan visas hur kvinnojourerna 
organiserar sig enligt Kvinnojour (2013): 
 

                Årsmöte                  Medlemmar 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är medlemmarna som beslutar på 
årsmötet. Där antas bland annat verksamhetsberättelse och en styrelse väljs. Medlem 
blir personer när de betalat sin medlemsavgift.  

Styrelse 
Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs och för föreningens ekonomi, lokaler 
samt utrustning. De har också ett arbetsgivaransvar mot de anställda. 

Anställda 
De anställda ansvarar för den dagliga verksamheten. De kan exempelvis ta emot samtal, 
ge råd och stöd. De kan också bilda och informera grupper i samhället. 
 

Jourkvinnor 
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Det krävs en kort intern utbildning som kvinnojouren anordnar för att bli jourkvinna. 
Jourkvinnorna tar över verksamheten efter kontorstid. De kan exempelvis flytta in 
kvinnor och barn i skyddat boende eller liknande. 
 
I en rapport gjord av feministiskt initiativ (2005) framgår att det endast finns lite 
forskning kvinnojourerna och deras arbete. Kvinnojouren kan ses som en länk mellan 
utsatta kvinnor och myndigheter och enligt rapporten fanns ungefär 150 jourer i 289 
kommuner. Av dessa jourer var det endast 50 jourer som hade anställd personal. Enligt 
rapporten övernattade 202 barn på någon av SRKs (Sveriges Kvinno-och tjejjourers 
Riksförbund) medlemsjourer år 2004. Totalt tillbringade barnen 10 264 dygn på 
kvinnojour vilket motsvarar 36 dygn i snitt.  
 
Kvinnojourernas finansiering består av en kombination av verksamhetsbidrag och 
dygnsavgift (Socialstyrelsen, 2013). Detta gäller särskilt för boenden som drivs i ideell 
regi. Detta bidrag har skapats av kommunerna för att organisationer ska kunna leva 
vidare. I rapporten står även att endast 26 procent av de skyddade boendena har ett 
generellt avtal om genomförande av insats. Ett generellt avtal innebär att kommunerna 
och det skyddade boendet har ett avtal om hur kommunerna ska använda boendet. Det 
framgår dock att det skrivs särskilda avtal för vissa skyddssökande (ibid). 
 
1.9 Socialtjänstlagen 
Enligt Sveriges riksdag (2010) finns det delar i Socialtjänstlagen som rör skyddade 
boenden. En av dessa är att Socialnämnden inte får placera barn på skyddade boenden 
vid flera upprepade tillfällen om inte förutsättningarna för våld är utredda av 
socialnämnden. Barn får heller inte vistas på ett jourhem i mer än två månader.  
Socialnämnden ska även ta initiativ till att skapa en god samhällsmiljö och goda 
förhållanden för barn som är i behov av särskilt stöd. Socialnämnden ska också verka 
för den enskildes rätt till bostad, arbete och utbildning. När barn vårdas på ett jourhem, 
stödhem eller annat boende ska socialnämnden medverka till att de får en god fostran, 
verka för att de får en lämplig utbildning, verka för att de får den sjukvård de behöver 
samt lämna föräldrar eller vårdnadshavare stöd, råd och annan hjälp som kan behövas. 
Socialnämnden ska även noga följa vården av barn som bor på jourhem eller 
stödboende genom att genomföra regelbundna besök där barnet vistas, ha enskilda 
samtal med barnet, ha samtal med personal eller annan vuxen som har hand om barnet 
samt slutligen ha samtal med vårdnadshavare (ibid). Det finns inga formuleringar i SoL 
som handlar om utbildningskrav på personal eller andra vuxna som hanterar barnen på 
de skyddade boendena.  
 
1.10 Problemformulering 
Det finns brister när det gäller material och information angående hur kommuner arbetar 
när det gäller rutiner för barn som kommer till kvinnojourer tillsammans med någon 
anhörig. Socialstyrelsen signalerar tydligt i ett pressmeddelande på sin hemsida och i 
rapporten ”Öppna jämförelser” (2015) att det saknas rutiner.  Trots att kvinnojourernas 
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arbete är viktigt, finns det inga vetenskapliga rapporter eller texter som visar hur 
kvinnojourer arbetar i Sverige. Det är betydelsefullt för barnets utveckling och 
välmående att vidmakthålla barnets möjlighet till utbildning och skolgång. Det är även 
viktigt för barnen med goda sociala kontakter och stöd och därför är det nödvändigt att 
det finns rutiner och kontroller för att säkerställa detta. Med ovanstående som grund vill 
jag undersöka vilka rutiner som finns på kvinnojourer beträffande skolgång i ett 
mellansvenskt län samt undersöka vilket stöd som finns för pojkar och flickor som 
kommer till kvinnojourer tillsammans med en anhörig.  

 
2 Syfte 
Att identifiera vilket stöd som finns för barn som befinner sig på kvinnojourer samt 
undersöka vilka rutiner som finns kring skolgång på kvinnojourer i ett mellansvenskt 
län. 
 
2.1 Frågeställningar 
Hur arbetar personalen på kvinnojourer och vilka eventuella rutiner följs vid 
mottagandet av kvinnor och barn? 
Vilken form av stöd får barnen som kommer till kvinnojouren? 
Finns det några rutiner gällande skolgång? 
Vilka riktlinjer för verksamheten finns?  
Hur kvalitetssäkras verksamheten? 
 
 

3 Metod 
3.1 Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som använts i denna studie är kvalitativ. Data samlades in 
genom intervjuer med personal som arbetar på kvinnojourer. Denna är en explorativ 
studie med en deskriptiv studiedesign som enligt Olsson och Sörensen (2011) används 
för att förklara händelseförlopp och relationer mellan olika fenomen. 
 
Detta fenomen ska sättas i fokus och beskrivas grundligt och detaljerat. På grund av 
denna design är resultatet nedan redovisad i beskrivande form. Enligt samma författare 
är frågeställningarna vanligen ostrukturerade där olika uppslag och tankar och teorier 
får leda diskussionen fram (ibid).  
 
Denna metod valdes för att den passade bra för den här typen av undersökning. På 
grund av att det är ett område där det inte finns mycket forskning var det viktigt att 
kunna ställa följdfrågor när det fanns saker som behövde förklaras ytterligare. Den 
beskrivande designen valdes för att det var ett bra sätt att återberätta det som 
intervjupersonerna berättade.  
Det var också frågor som handlade om personernas egna uppfattningar, och deras 
berättelser bevarades via denna design. I resultatet kallas jourerna för kvinnojour 1,2,3 
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och 4. Detta på grund av sekretess och att jourerna inte ska kunna kopplas till en 
specifik plats eller kommun. 
 
Det är både stora och små kvinnojourer som har deltagit i undersökningen. En del jourer 
har tillgång till övernattningslägenheter där våldsutsatta kvinnor och barn får stanna. 
Där finns också flera anställda som arbetar heltid med att driva verksamheten. Dessa 
jourer benämns som stora.  
 
Det finns också små jourer som endast har en mottagning och arbetar med stöd och 
hjälp men det finns ingen möjlighet för kvinnor och barnen att övernatta. På grund av 
att jourerna inte ska kunna kopplas till en plats kommer det inte att nämnas i analysen 
vilka jourer som är små eller stora.  
 
3.2 Genomförande 
Det första steget var att ta kontakt med kvinnojourerna. Det finns sex kvinnojourer i det 
län som undersökningen gjordes i. Alla söktes via telefon, men två svarade aldrig. 
Resterande fyra gick med på att delta i undersökningen. På några platser fanns det vissa 
svårigheter att få tag på personalen som arbetar med barnfrågorna. Detta på grund av att 
de ofta arbetar enstaka dagar i veckan och då är väldigt uppbokade. Under det första 
samtalet förklarades vad som var syftet med undersökningen, hur intervjun skulle gå till 
samt vad materialet skulle användas till.  
 
Därefter planerades mötestid och plats in. På grund av att kvinnojourerna har hemliga 
adresser har mötet skett på en offentlig plats som inte kan kopplas till kvinnojouren. Två 
av intervjuerna har varit över telefon. Anledningen var att utomstående inte får besöka 
jouren och det skulle då ta mycket av personalens tid att boka möte någon annanstans. 
Varje intervju tog mellan 30-45 minuter att genomföra. Det är en personal från varje 
jour som deltagit. Före intervjuerna förklarades tydligt vad som kommer att hända med 
all data, att det kommer att förvaras oåtkomligt för andra och att intervjupersonerna 
kommer att vara anonyma. Alla intervjuer har spelats in för att inget som sagts ska 
förloras när data ska analyseras. Ostrukturerade frågor har använts för att det skulle 
finnas tolkningsutrymme för intervjupersonerna. Dessa sammanfattades i en 
intervjuguide (se bilaga 1). I denna intervjuguide fanns huvudfrågor, så som ”Vilka 
rutiner har ni när det kommer ett barn till kvinnojouren?” och ”Vilka riktlinjer finns och 
hur kvalitetssäkras verksamheten?”. Diskussionen fick sedan leda intervjun vidare på 
grund av att alla arbetar olika på kvinnojourerna och det är då svårt att veta i förväg 
vilka följdfrågor som ska ställas. Efter intervjun fick deltagarna en liten stund på sig att 
fundera på om de glömt något viktigt eller om det fanns något som de ville tillägga. 
 
3.3 Analysmetod 
 
Till att börja med transkriberades det inspelade materialet från intervjuerna och 
dokumenterades på en dator. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats på det 
dokumenterade materialet, som innebär att detta har lästs igenom ett flertal gånger för 
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att få en tydlig bild av innehållet. Detta är enligt Bryman (2011) ett sätt att ingripa ett 
sökande efter bakomliggande teman med hjälp av sin egen tolkning av texten, vilket är 
det som analysen syftar till. Rubriker sattes som var anpassade efter frågorna i 
resultatpresentationen och därefter plockades meningar som var relevanta för 
frågeställningarna ut och placerades under tillhörande rubriker. Dessa användes sedan i 
analysen. Resultatet är i beskrivande form där informanternas berättelse återges, vilket 
är det centrala för att besvara uppsatsens frågeställningar. Analysen som presenteras har 
därför inte som syfte att besvara frågeställningarna, men den kan användas för att visa 
på de antingen positiva eller negativa konsekvenser som nuvarande förhållanden på 
kvinnojourer innebär. 
 
3.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I informationskravet ska forskaren lämna 
information om informantens uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för 
deltagaren. Det ska även upplysas om att det är frivilligt att delta i undersökningen och 
att deltagaren kan avbryta när den vill. Informationen som ges kan vara mer eller 
mindre detaljerad. Det ska också framgå vad syftet är med undersökningen och hur 
forskaren ska gå tillväga för att uppnå syftet.  
Inom samtyckeskravet ska forskaren inhämta deltagarens samtycke. I vissa fall bör även 
vårdnadshavarens samtycke inhämtas. Om deltagaren väljer att avbryta sin medverkan 
får det inte förekomma påtryckningar eller påverkan.  
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på deltagarna ska hanteras med stor 
konfidentialitet. Uppgifter angående deltagaren förvaras på ett ställe där obehöriga inte 
kan komma åt dem. Alla uppgifter som handlar om etiskt känsliga uppgifter måste 
hanteras med tystnadsplikt, där kan också en förbindelse behöva tecknas. Vad som 
anses som känsligt kan variera från ett samhälle till ett annat och även från en tid till en 
annan. Utgångspunken är att den som tillfrågats inte ska känna ett obehag eller känna 
sig kränkt.  
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som tagits om deltagarna inte får användas till 
något annat än forskningens ändamål. Personliga uppgifter får inte lånas ut eller säljas. 
Uppgiftslämnaren har också rätt att ta del av undersökningens resultat. Ansvaret för att 
dessa etiska principer följs ligger på projektledaren (ibid).  
Uppgiftslämnarna till denna undersökning fick vid första samtalet via telefon en 
beskrivning varför undersökningen skulle göras. De fick också information om hur 
processen skulle gå till. Därefter fick de svara på om de ville delta i undersökningen 
eller inte. De fick också ge sitt samtycke om att samtalet spelades in. I slutet av 
intervjuerna blev informanterna tillfrågande om de ville ta det av undersökningen när 
den var sammanställd.  
Informanternas personuppgifter samt namn på ort och deltagarnas svar har funnits i ett 
dokument på en dator som är lösenordskyddad. I resultatet kallas kvinnojourerna för 
kvinnojour 1, 2, 3 och 4 för att namnen på jourerna inte ska kunna kopplas vidare till en 
person genom berättelserna. Då frågorna handlar om rutiner och arbetssätt ansåg 
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forskaren att det inte krävdes någon överenskommelse vad gäller tystnadsplikt. Detta på 
grund av att frågorna inte var kopplade till personliga upplevelser eller känslor. 
Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat än undersökningen och 
kommer att förvaras på en dator med lösenordskydd.  
 

4 Resultat 
4.1 Presentation av kvinnojourerna 
På kvinnojourerna som undersöktes fanns det varierande resurser och tillgång på 
personal. I tabell 1 nedan finns en översikt över hur kvinnojourernas grundläggande 
funktioner ser ut: 
 
Tabell 1. Här redovisas om det finns anställd personal på jourerna, om personalen 
har utbildning samt om det finns övernattningsmöjligheter på kvinnojouren för kvinnor 
och barn.  
 Kvinnojour 

1 
Kvinnojour 
2 

Kvinnojour 
3 

Kvinnojour 
4 

Personal heltid Ja Nej Ja Ja  
Personal deltid Ja Nej Ja Ja  
Personal med 
barnansvar 

Ja Nej Ja Ja 

Ideellt arbete Ja Ja Ja Ja 
Specialkompetens Ja Nej Ja Ja 
Intern utbildning Ja Nej Nej Ja 
Verksamhetsansvar Ja Ja Ja Ja 
Övernattning Ja Nej Ja Ja 
 
Det finns ingen gemensam yrkeskategori för de verksamma, inte heller något krav på 
formell utbildning. Ett flertal personer från olika jourer har på eget initiativ bestämt att 
gå utbildning för att lära sig utföra samtal enligt Trappan-modellen.  
På kvinnojour 1 finns en heltidsanställd som sköter samtliga arbetsuppgifter. 
Uppgifterna kan vara mycket varierande som exempelvis att ha stödjande samtal, följa 
med kvinnor till olika myndigheter eller föreläsa på arbetsplatser. Den personen har det 
övergripande ansvaret för att verksamheten fungerar. På helger och kvällar finns det ett 
antal ideella personer som kallas jourkvinnor som tar över verksamheten. Kvinnojour 1 
har en barnansvarig som har ett annat arbete, och kommer endast till kvinnojouren när 
det gäller ärenden där barn är inblandade. Denna person är specialutbildad lärare och 
har därmed kunskap om hur barnen ska tas emot. 
Som framgår av tabell 1 har kvinnojour 2 inga övernattningsmöjligheter vilket gör att 
behovet av personal är mindre jämfört med dem som har övernattning. Där finns ingen 
personal och verksamheten bedrivs av styrelsemedlemmar. Det finns ingen person med 
specialkompetens som driver verksamheten. 
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På kvinnojour 3 arbetar två ordinarie personal samt en barnansvarig som arbetar femtio 
procent. Där finns övernattningslägenheter men endast vid akuta fall får kvinnor och 
barn stanna och de flyttas vidare så fort annat boende ordnats. Vanligen bor kvinnan och 
barnen på boendet i ungefär tre veckor.  
På kvinnojour 4 finns fem anställda varav tre är heltidsanställda och två arbetar på 
halvtid. En av personerna som arbetar halvtid är barnansvarig. Det finns också sex 
jourkvinnor som arbetar helger och kvällar när den ordinarie personalen är ledig. 
Informanten på kvinnojour 4 berättade att de arbetar med samtalsstöd, skötsel av 
boendet, ta kontakt med myndigheter, köpa kläder och genomföra motiverande samtal. 
På kvinnojour 1 varierar tillvägagångssättet när ett barn anländer beroende på om 
kvinnan har sökt hjälp själv eller om polisen eller socialtjänsten är inblandad. När 
kvinnan och barnen kommer tillsammans med socialtjänsten går man först igenom vad 
det är som har hänt och därefter kommer man gemensamt överens om vilket stöd som 
socialtjänsten ska stå för, exempelvis inköp av kläder.  
Det skrivs också ett avtal mellan parterna i händelse av att kvinnan vill överklaga till 
socialnämnden och något skulle misskötas. Därefter inträder en barnansvarig som 
endast fokuserar på barnen och talar som för dem vad som kommer att hända framöver. 
Till en början talar personalen om varför barnet har kommit till jouren, varför han eller 
hon inte kan bo kvar hemma. I samband med detta delas även en välkomstpresent ut. 
När barnet fått komma till ro pratar personalen med barnet om vad som har inträffat 
hemma och barnet får berätta sin version. Detta kan ske i form av lek eller samtal 
beroende på barnets ålder samt vilja och förmåga att berätta. Informanten betonar vikten 
av att välkomnandet blir tryggt och vänligt.  
Om kvinnan däremot sökt hjälp ensam är situationen annorlunda. När det inte finns en 
myndighet tillsammans med kvinnan är det väldigt viktigt att personalen är 
uppmärksam då det inte finns någon som vet vad barnen har för behov eller vad som har 
skett. Det finns dock inga specifika rutiner kring detta utan personalen agerar utifrån 
egna erfarenheter och kunskaper. Skulle det visa sig via samtal att barnen varit utsatta 
för exempelvis våld i hemmet eller om kvinnan brister i sin tillsyn har kvinnojouren 
skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten som gör en utredning. 
 
På kvinnojour 2 görs inga direkta checklistor eller rutiner. Informanten menar dock att 
det finns ett behov av att ha någon form av riktlinjer, i dagsläget handlar man olika från 
fall till fall. Till jouren kommer kvinnor med barn som är kända av socialtjänsten sedan 
tidigare vilket gör att det redan finns en process igång kring barnet. Det finns dock inga 
rutiner kring mottagandet. 
 
Informanten på kvinnojour 3 berättar att det inte finns någon utarbetad rutin att följa när 
barnet anländer. Informanten betonar vikten av att personalen är tydlig med varför 
barnet har hamnat på en ny plats, varför barnen inte får synas ute och varför barnet inte 
får tala om sin adress. Oavsett ålder på barnet är det väldigt viktigt att se till att det 
förstår detta enligt informanten. På kvinnojour 3 finns ingen skillnad i mottagande 
beroende på om kvinnan söker hjälp själv eller om hon kommer via socialtjänsten. Den 
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skillnad som möjligtvis skulle kunna finnas enligt informanten är att det finns mer 
bakgrundsinformation om en kvinna som kommer med socialtjänst eller polis.  
 
Informanten på kvinnojour 4 beskriver att barnen som kommer ofta är utsatta och i vissa 
fall traumatiserade. Det finns utarbetade rutiner när det kommer ett barn och den 
viktigaste är att tala om varför de har kommit till jouren och därefter försöka få barnet 
att tala om vad som har hänt. Mamman måste dock tillåta att man talar om dessa saker 
med barnet. Informanten berättar att detta inte alltid är lätt då kvinnan ofta tänker att 
barnet inte vet och mamman vill försvara barnet genom att inte prata om det. 
Informanten talar om att barnen inte alltid vill berätta då situationen i hemmet länge 
varit en hemlighet. När barnet vill berätta sker detta antingen genom samtal eller lek 
beroende på barnets ålder och psykiska tillstånd. Det är alltid två från personalstyrkan 
som finns på plats vid mottagandet. Detta för att man ska kunna fokusera både på 
kvinnan och på barnet. Barnet får en välkomstpresent vid mottagandet. Kvinnojour 4 ser 
till att barnet får samtal enligt Trappan-modellen om det finns behov av det. Detta görs 
då inte på kvinnojouren utan på en annan plats. Kvinnojour 4 arbetar med böcker som 
gestaltar det barnet varit med om. Det är ett sätt att bekräfta för barnet att det som hänt 
inte är bra. 
 
4.2 Stöd till barnen som kommer till kvinnojouren 
På kvinnojour 1 upplever personalen att många barn mår dåligt och vissa är 
traumatiserade. Detta ofta på grund av att de lämnat sitt hem, sina kompisar och sina 
leksaker samt att det kan ha förekommit våld i hemmet. Det första steget i processen är 
att barnet får träffa en kurator i skolan. Därefter görs en analys om barnet behöver mer 
stöd och då tas kvinnan och barnet till något som kallas Familjehälsan där de får träffa 
en psykolog. På Familjehälsan får de verktyg för att kunna bearbeta vad som hänt samt 
att de får sätta upp nya mål för framtiden. Den barnansvarige har även samtal enligt 
Trappan-modellen när det finns ett behov av det. 
 
Kvinnojour 2 tar hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin i de fall där barnet behöver få 
hjälp och stöd. Det är personal på kvinnojouren som i samråd med socialtjänsten avgör 
om barnet behöver mer hjälp eller inte. I fall där det förekommit brott tas barnet till en 
plats där det får träffa flera myndigheter på en och samma gång. Myndigheterna kan 
vara exempelvis polis, socialtjänst, barnläkare eller någon från barnpsykiatrin. Vilka 
myndigheter som deltar är olika från fall till fall. Detta arbetssätt är utformat för att 
barnet ska slippa gå igenom ett flertal samtal och förhör vilken kan vara väldigt 
påfrestande.  
 
Informanten på kvinnojour 3 upplever att det är svårt att utforma rutiner när det gäller 
barn. Detta på grund av att barnen är individer som är olika och har olika behov. Det 
finns fall på kvinnojour 3 där barnen inte talar samma språk som personalen, i de 
situationerna försöker personalen leka och rita för att barnet ska gestalta vad det varit 
med om. Vid ärenden som kräver mer stöd kontaktas psykolog. Detta gör dock 
mamman till barnet själv. Informanten på kvinnojour 3 har även gått utbildning för att 



 

13 
 

genomföra Trappan-samtal och det görs med barnen när personalen upplever att det 
finns ett sådant behov. 
 
På kvinnojour 4 görs en socialutredning när barnet varit med om händelser som är 
allvarliga och inte kan lösas genom lek och samtal. Det finns dock vissa begränsningar 
för detta menar informanten då båda vårdnadshavarna måste acceptera en utredning. I 
vissa fall kan det vara en av vårdnadshavarna som är våldsam eller hotfull mot barnet 
och då kan denna person sätta stopp för utredningen. 
 
4.3 Rutiner gällande skolgång 
 
Tabell 2 beskriver en översikt för rutiner gällande skolgång 
 

 Kvinnojour 1 Kvinnojour 2 Kvinnojour 3 Kvinnojour 4 
Rutiner Finns Finns inte Finns inte Finns inte 

Samarbete 
med skola 

Ja Nej 
 
 

Nej Nej 

Samarbete 
med förskola 

Nej Nej Nej Nej 

 
Informanten på kvinnojour 1 beskriver att de sedan länge upprättat ett samarbete med 
skolan för att de skolpliktiga barnen direkt ska kunna sättas in där. Det finns ett nära 
samarbete med rektor och lärarna är informerade och vet hur de ska arbeta med barn 
som lever med skyddad identitet. När det gäller mindre barn finns inga specifika rutiner 
förutom att kvinnan får möjlighet att gå på öppna förskolan med barnen på eget initiativ.  
 
Barnansvarig på kvinnojour 3 har varit i kontakt med rektor på närmaste skola men på 
grund av barnansvarigs sjukskrivning kom inte den processen längre. Informanten säger 
att detta är något som måste arbetas vidare med då barnen som är skolpliktiga blir kvar 
på boendet som det ser ut idag. Det finns flera bakomliggande orsaker, en av dessa är att 
det är problem med säkerheten då det inte finns något skyddsnät när barnet är på skolan 
eller vid transporten till och från skolan. Informanten beskriver att personalen på jouren 
försöker läsa böcker och leka för att försöka ta igen det som barnen missar i skolan. 
Informanten på kvinnojour 3 säger också att det inte handlar om en lång period utan att 
barnen brukar bo ungefär tre veckor på detta boende innan de flyttas vidare. De hamnar 
sedan på ett permanent boende antingen i kommunen eller flyttas till en annan kommun.  
 
Informanten på kvinnojour 4 beskriver att det inte förekommit något fall där barnet inte 
kunnat gå i skola som vanligt. Informanten hävdar dock att det är socialtjänsten som 
ansvarar för skolgången och att kvinnojouren inlett samtal med socialtjänst och 
skolnämnd för att vara beredd om ett sådant ärende skulle uppkomma. Informanten 
beskriver att det kan vara svårare för små barn att komma till förskolan. Det har funnits 
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en hotbild där och då kan inte barnen säkert gå dit. Kvinnojour 4 upplever detta som ett 
problem då barnen blir isolerade och mamman får ingen möjlighet att vila. 
 
 
 
4.4 Riktlinjer och kvalitetssäkring av verksamheten 
Enligt informanten på kvinnojour 1 är det ordförande och styrelsen som kontrollerar 
verksamheten och statistiken. Det finns också ett avtal mellan kvinnojouren och 
kommunen som måste följas och socialtjänsten har ansvaret att följa upp det. 
Informanten menar att man arbetat mycket med kvalitetssäkring sedan år 2010 då det 
kom strängare direktiv från socialstyrelsen om att alla möten och allt som görs ska 
dokumenteras.  
 
På kvinnojour 2 görs inte någon kvalitetssäkring av verksamheten. 
På kvinnojour 3 följer personalen riktlinjer från ROKS. I riktlinjerna finns uppgifter om 
hur kvinnojourerna ska arbeta. Enligt informanten finns också riktlinjer från 
landstingets sida utifrån de ekonomiska bidragsansökningar som gjorts av 
kvinnojourerna. Kvinnojouren måste göra det som angivits i ansökan för att inte bli 
återbetalningsskyldig. Enligt informanten finns också avtal skrivna med kommunen 
som kvalitetssäkrar verksamheten. Dock ansvarar personalen själv för att verksamheten 
sköts på rätt sätt. Kvinnojour 3 rapporterar och dokumenterar allt som görs till 
socialtjänsten.  
 
Kvinnojour 4 har skrivit ett samarbetsavtal med kommunen och följer därmed deras 
riktlinjer för arbetet. Det är styrelsen som kvalitetssäkrar verksamheten. Kvinnojour 4 
arbetar också med att fånga upp vad kvinnorna tycker som i form av en utvärdering som 
blir en del i kvalitetssäkringen.  
 

5 Analys 
 
Nedan presenteras min analys av det som framkommit genom intervjuerna. Denna 
kommer bestå av min tolkning av det som informanterna svarat och kommer också att 
återknyta till tidigare forskning.  
 
Många av kvinnojourerna arbetade med att samtala och låta barnen berätta om sina 
upplevelser. Detta kan kopplas samman med en studie gjord av Overlien (2002) där 
barnen fick berätta om framtiden och vad de hoppas att den ska bli. Många av barnen 
utryckte en oro på grund av att de visste att deras tid på kvinnojouren inte skulle vara 
länge. En del av resultatet i undersökningen visade att det var först när barnet kom till 
ett tryggt hem, som läkningsprocessen kunde starta (ibid). Även om skolgången upplevs 
fungera på ett bra sätt, som informanten på kvinnojour 1 uppgav, kan barnet ändå känna 
en oro som är kopplad till att man kan tvingas lämna jouren och förflyttas till ett nytt 
hem. Med Overliens (2002) studie som grund blir det tydligt och viktigt att barnen inte 
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stannar på kvinnojourerna under en längre tid utan att de kan komma till ett nytt hem så 
snabbt det är möjligt. 
 
Skolverket (2010) skriver att barn som lever i en otrygg hemmamiljö riskerar att ha 
större frånvaro i skolan. I resultatet visades att det endast var en kvinnojour som hade 
ett utarbetat samarbete med en skola. Bristfällig undervisning kan leda till att barnen får 
ett socialt utanförskap. Skolan är inte bara en kunskapsmiljö, utan också en social miljö 
där barnen upprätthåller och skapar nya vänskapsband. Detta kan på lång sikt leda till 
förlorad självkänsla och psykisk ohälsa vilken i sin tur kan leda till långvarig frånvaro 
(ibid). Barnen som bor på kvinnojourer utan rutiner för skolgång riskerar att hamna i 
ovanstående situation. I ett längre perspektiv kan detta leda till att dessa barn kommer 
att få lägre betyg, mindre möjlighet till arbete och lägre socioekonomisk status. En 
studie av Gupta et al (2015) visar att socioekonomisk status har en koppling till 
allvarliga sjukdomar. Resultatet i den studien visade att barn från familjer med hög 
socioekonomisk status hade ett mindre riskfyllt beteende ur ett hälsoperspektiv (ibid). 
Genom dessa perspektiv kan man hävda att den otrygga hemmamiljön kan få stora 
konsekvenser för barnen, men det kan också ses problematiskt att endast en av 
kvinnojourerna i studien har ett utarbetat samarbete med en skola. 
 
Studiens resultat visar också att personalen eller jourkvinnorna inte har någon 
utbildning att luta sig mot när det gäller att utbilda och hantera barn. Barn som är 
bosatta i Sverige har enligt skollagen (2010) rätt att gå i skolan, och de har skolplikt från 
sju års ålder. De barn som har skolplikt har rätt till en kostnadsfri utbildning. Det finns 
också barn som inte är folkbokförda i Sverige men har rätt till utbildning. Det kan gälla 
exempelvis barn som är asylsökande eller barn som är så kallade papperslösa. De 
barnen har rätt till utbildning till och med gymnasienivå men måste börja utbildningen 
före 18 års ålder (ibid). Det kan ses som problematiskt att det inte finns något 
utbildningskrav, varken på ideella eller anställda som arbetar på kvinnojourer, med 
tanke på att de hanterar människor som kan befinna sig i kris, stress eller trauma. 
Visserligen nämner samtliga kvinnojourer att man tar hjälp av professionella psykologer 
när situationen så kräver, men man kan hävda att det kan vara mycket svårt att bedöma 
när professionell hjälp av psykologer behövs utan utbildning. 
 
Skolverket (2010) skriver att när en elev är borta från skolan är det ofta en allvarlig 
livssituation som står bakom som skolan inte kan lösa. I rapporten beskrivs att det inte 
är skolans ansvar att lösa problemen men att det måste finnas en organisation som kan 
stå för samverkan mellan skola, socialtjänst och psykiatri. Önskvärt är också att den 
samverkan måste vara gjord redan innan något allvarligt inträffar (ibid). Kvinnojourerna 
skulle kunna fylla den funktionen genom att samverka mellan olika parter i samhället. 
Men kvinnojourernas verksamhet är sårbar då den vilar helt på ideell grund. Systemet är 
beroende av att det är kunniga och kompetenta människor som blir valda till styrelsen 
samt personer som vill arbeta som jourkvinnor. Kvinnojourerna utbildar själv 
jourkvinnorna. Eftersom personalen inte har någon formell utbildning blir kursen 
baserad på kvinnornas kunskap och erfarenhet. Kvinnojourens verksamhet finansieras 
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genom kommunbidrag och landstingsbidrag, därmed är det människors skattepengar 
som går till en verksamhet som saknar evidens och formella utbildningskrav.  
 
Socialstyrelsen (2013) skriver att det i de flesta kommuner inte tecknas något avtal 
angående hur jourerna ska användas. Ett sådant avtal skulle trygga verksamheten för 
kvinnojourerna och det skulle vara en vinst även för kommunerna som bör ha ett 
intresse i att jourerna används då de är en av få samverkansorganisation som finns för 
våldsutsatta kvinnor och barn.  
 
Det behövs mer forskning inom detta område för att säkerställa att processerna kring 
våldsutsatta kvinnor och barn går rätt till och att det finns ett säkert system med rutiner. 
Kvinnojourerna är en av få instanser för kvinnor och barn som upplever våld i nära 
relationer och det är ett problem för dessa att det inte finns mer forskningsgrund att luta 
sig mot. 
 

6 Diskussion 
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Det fanns inget krav på utbildning på någon av jourerna. På tre av jourerna fanns det 
dock personer som på eget initiativ gått utbildning för att få utföra Trappan-samtal 
tillsammans med barnen. På en av jourerna fanns det korta kurser att gå där personalen 
utbildade jourkvinnorna. På två kvinnojourer var även rutiner för mottagande av barn 
nämligen jour 1 och 4. På dessa jourer även rutinerna kring mottagande var likartade. 
Det delades ut välkomstpresent och det var väldigt viktigt att samtala med barnet om 
varför de kommit till jouren och vad som kommer att hända i framtiden. Det var endast 
en av kvinnojourerna som angav att det fanns en utarbetad rutin för stöd till barnen. De 
andra jourerna svarade att det var situationen som styrde och att de agerade utifrån det. 
Samtliga jourer tog dock hjälp av psykolog eller psykiatrin när det gällde fall där det 
behövdes mer stöd. Samtliga kvinnojourer har också stöd till barnen i form av samtal 
eller genom lekterapi. Endast en kvinnojour svarade att det fanns utarbetade rutiner 
kring skolgång.  
 
Den största problematiken som jourerna beskrev var att det inte var säkert för barnen 
med transport till och från skolan. Det är också svårt att hålla koll på barnen på skolan 
och vem som helst kan komma dit. Ingen av jourerna hade något samarbete med 
förskolan. Verksamheter med mindre barn skötte samtliga kvinnojourer själva.  
En kvinnojour svarade att det inte fanns riktlinjer eller kvalitetssäkring. Övriga 
kvinnojourer hade kvalitetssäkring genom avtal med kommunen eller landstinget. Det 
fanns också kvalitetssäkring genom kvinnojourens styrelse som ansvarar för ekonomin 
och att verksamhetsplanerna följs. Två av kvinnojourerna svarade att 
riksorganisationerna kvalitetssäkrar. 
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Med tanke på att det finns lite forskning som berör kvinnojourernas arbete kan denna 
studies resultat användas såväl som en grund för framtida forskning på området, som ett 
sätt att skapa förståelse hos personal och ansvariga för kvinnojourer om vilka 
förhållanden som råder på dessa i dagsläget samt för övriga som vill få en inblick i 
kvinnojourers arbete. Samtidigt gör bristen på tidigare forskning om kvinnojourer att 
det är svårt att jämföra resultat från tidigare forskning med denna studies resultat. Detta 
kan också få en positiv inverkan på studiens resultat, eftersom min tolkning av 
informanternas intervjusvar inte har påverkats av min förförståelse från tidigare 
forskning fanns inga förväntningar på varken intervjusvar eller hur dessa skulle kunna 
tolkas.  
 
Resultatet påverkas såklart av den valda metoden. I mitt fall har jag använt en kvalitativ 
metod i form av intervjuer. För det första kan framställningen av frågorna till 
informanterna påverka deras svar och detta gäller både hur frågorna är formulerade och 
exempelvis tonläget när frågorna ställs. För det andra har min tolkning av de inkomna 
svaren varit grunden för analysen. Om någon annan gjort tolkningen hade den 
säkerligen sett annorlunda ut.  
 
Alla frågeställningar har kunnat besvaras i denna studie. En förklaring till detta är att 
intervjufrågorna som användes var formulerade utifrån de ursprungliga 
frågeställningarna, just för att kunna ge svar på dessa. Tack vare det anser jag att det 
verkligen har varit möjligt att exempelvis kunna avgöra vilket stöd och vilka rutiner 
som finns på kvinnojourerna, vilket var syftet med studien.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Den styrka som finns med att använda sig av intervjuer är att det finns möjlighet att 
ställa följdfrågor. När det finns möjlighet att ställa frågor på en gång får man en djupare 
förståelse för svaren. Det blir också en personlig kontakt med informanten som både 
kan vara positiv och negativ beroende på vilken typ av människor man intervjuar. Det 
kan finnas risk att man inte lyckas hitta ett samtalsklimat som kan föra diskussionen 
framåt och det i sin tur kan påverka undersökningen då forskaren inte får fram de data 
som söks. I denna undersökning har det varit positivt att genomföra intervjuer. 
Intervjupersonerna har varit villiga att berätta om sin verksamhet och de har betonat att 
barns perspektiv lyfts fram. Det har också funnits vissa begrepp som kvinnojouren 
använder sig av som kunde ha varit problem att tolka utan följdfrågor. Ett exempel på 
detta är att en av informanterna använde sig av ordet ROKS utan att förklara att det 
handlade om riksorganisationen. Jag upplevde att det var enkelt att ställa följdfrågor på 
detta via intervjuer. Det hade dock underlättat om intervjuerna bokades in i ett tidigare 
skede för att boka möten på ett smidigare sätt på grund av att personalen som ansvarar 
för dessa frågor inte arbetar heltid. 
 
En svaghet med metoden är telefonintervjuerna som gjordes. Det hade dock varit svårt 
att få till detta på ett annat sätt då personalen har ont om tid och det inte är tillåtet att 
komma till kvinnojourernas adress. Problemet med telefonintervju var att informantens 
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ansiktsuttryck eller kroppsspråk inte syntes. Detta gjorde det svårt att bedöma om den 
som intervjuades inte förstod och om frågan då behövde formuleras tydligare. Detta kan 
ha lett till att resultatet blir mindre tillförlitligt ifall informanten svarat på en annan fråga 
än den tänkta. Genom telefonintervju blev det inte heller samma dialog som vid 
personligt möte, samtalet flöt bättre vid fysiska mötena. En sak som kan ha påverkat 
resultatet är om frågorna ställdes för snabbt eller om följdfrågor gjorde att diskussionen 
stördes längs vägen. Jag upplever ändå att det fungerade bättre och bättre efter varje 
fråga då det handlade om att komma ihåg att inta en avvaktande roll. I intervjuerna 
ställdes också en fråga som inte är redovisad i resultatet. Frågan handlade om 
personalen upplevde någon skillnad mellan killars och tjejers beteende och behov när 
det kommer till jouren. Frågan var antagligen inte formulerad på rätt sätt då svaren 
endast blev ett nej. Informanterna trodde att frågan handlade om personalen behandlade 
pojkar och flickor olika. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att försöka få 
informanterna att förstå vad som menades men det misslyckades. På grund av detta är 
också den delen urplockad från resultatet då den inte mäter det som var tänkt att mätas. 
En lärdom av detta är att formulera intervjufrågorna tydligt.  
 
Den valda analysmetoden har fungerat bra. Det upplevs som ett relevant sätt att redovisa 
och analysera resultaten i en beskrivande design när det är personers upplevelser och 
berättelser som ska återges. 
 
6.3 Slutsats 
En slutsats av denna studie av kvinnojourerna, är att det endast finns knapphändig 
forskning om deras arbete. Från kommunerna finns ingen målbeskrivning av hur de ska 
arbeta och de hänvisas till att söka bidrag från kommunerna för sin verksamhet. 
Verksamheten i jourerna vilar därför på bräcklig grund då arbetet, som är psykiskt 
krävande, till stor del utförs ideellt och föreningarna är hänvisade till kommunens vilja 
att ge bidrag.  
 
En annan slutsats som kan dras utifrån rapporten är avsaknaden av formell utbildning 
hos personalen. Hos endast en av de intervjuade jourerna fanns någon form av 
organiserad utbildning som då utförs av den egna. I övrigt är de som arbetar på jourerna 
hänvisade till att själva söka utbildning. Med andra ord kan man konstatera att 
kommunerna, genom att användandet av skattepengar på detta sätt, ger bidrag till 
verksamhet som inte är evidensbaserad. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Med tanke på att de kvinnor och barn som kommer till jourerna är en mycket utsatt 
grupp i samhället, behövs mer forskning, kartläggning samt förslag till åtgärder för att 
öka säkerheten för kvinnorna i kommunal regi. 
Med ovanstående slutsats som grund, kan en problemformulering skapas som underlag 
för fortsatt forskning där kartläggning och utvärdering av jourernas verksamhet kan visa 
vad skattepengarna i form av bidrag genererar. Utifrån detta kan förslag lämnas på hur 
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verksamheten i jourerna kan utvecklas och kvalitetssäkras och vem som ska vara 
huvudman för dem. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Informera om: 
- Anonymitet (kommer inte nämna namn på person, plats, ort mm) 
- Intervjun kommer spelas in, är det okej? 
- Vill intervjupersonen ha en sammanställning? 
- Det är okej att avbryta intervjun när som helst. 
 

1. Kan du börja med att berätta vad du gör på ditt arbete? 
- Specifika arbetsuppgifter? 
- Något speciellt ansvarsområde? 
- Hur många är ni som arbetar? 
- Vilken utbildning krävs? 
 

2. Vilka rutiner har ni när det kommer ett barn till kvinnojouren? 
-Hur tas barnet emot? 
- Finns något utarbetad rutin? 
 
 

3. Finns några rutiner gällande skolgång? 
- Om ja, hur ser de ut? 
- Om nej, varför finns inte det? Är det något ni strävar efter? 
 

4. Vilket form av stöd får barnen som kommer till kvinnojouren? 
- Hur hjälper ni barnen hantera tidigare upplevelser och bearbeta vad som hänt? 
- Gör ni detta själva eller finns andra instanser inkopplade? 
 

5. Vilka skillnader upplever du att det finns mellan flickor och pojkar? 
- Uppträder barnen olika beroende på om de är pojkar eller flickor? 
- Upplever du att barnen behöver olika stöd om de är pojkar eller flickor? 
 

6. Vilka riktlinjer finns och hur kvalitetssäkras verksamheten? 
Om ja, vilka ansvarar för att dessa efterlevs?  
Om ja, vem kvalitetssäkrar verksamheten? 
Om nej, varför finns inte detta? Är det något ni strävar efter? 
 

 
Efter intervju: Fråga om personen vill ta del av slutmaterialet. 
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