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Abstract

This study examines the supportive work performed by a womenshelter. The purpose of the study

is to account for how a few women workers describe their womenshelter´s role, and, also, how

they approach and relate to women who contact the shelter for help.

I have chosen a qualitative method, and I have interviewed six women who work at a women-

shelter.

In the results three main categories distinguished : to be a supplementary resource to the social

services, commitment and distance, and to be a fellow-being.  The result show how the

womenshelter- workers oscillate between to be a supplementary resource to the social service and

to be a fellow being, in dependence of the situation.

The theoretical analysis of the study  is based on Habermas’s theories of system, “life world”,

and communicative action. The approach of the women workers at the womenshelter to the

women seeking help is, on one hand, about the development of social relations and interpersonal

encounters, that which Habermas calls social integration. Here the communicative action is

fundamental. On the other hand, the approach is governed by organizational co-ordinations,

different guiding principles and routines, which Habermas describes as the system and a systemic

integration.
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Bilaga 1 ( informationsblad)
Bilaga 2 (intervjuguide)

Inledning

Jag har sedan flera år tillbaka arbetat ideellt i en kvinnojour. Ett arbete som jag har upplevt både

som meningsfullt och lärorikt.  Som jourkvinna möter man kvinnor som av olika anledningar har

sökt jourens hjälp. Kvinnorna vill ha någon att prata med och ibland behöver de även andra

hjälpinsatser. Mitt ideella engagemang har förutom att det gett mig en ödmjukhet inför livet,

bidragit till ett intresse för den samhälleliga utvecklingen när det gäller de åtgärder som görs, för

att förebygga och för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld.

Det är framförallt under de senaste tio åren som våldet mot kvinnor har uppmärksammats såväl

nationellt som internationellt. I Sverige tillsattes för cirka tio år sedan en kvinnovåldskommission

med uppdraget att kartlägga våldet samt att förbättra villkoren för utsatta kvinnor. Kommissionen

arbetade fram flera förändringar, bland annat ett förslag till en ny kvinnofridslag. Den nya

kvinnofridslagen infördes 1998. Till skillnad från den tidigare lagtexten som såg och dömde varje

enskild handling som ett avgränsat brott, så anfördes i den nya lagtexten att enstaka övergrepp

ska ses som delar i en helhet. Vilket innebär att det är hela kvinnans livssituation som måste

beaktas när man dömer i frågan (SOU 1995: 60). Förutom kvinnofridslagen arbetade

kommissionen också fram ett förslag som sedan blev ett tillägg i Socialtjänstlagen. I tillägget

betonas och understryks socialtjänstens särskilda ansvar för kvinnor som utsätts för våld (Bender

och Holmberg, 2001).

Kvinnor som utsätts för våld kan vända sig till polisen, kvinnojouren, lasarettet eller

socialtjänsten för att få hjälp. Det stöd som socialtjänsten erbjuder består bland annat av

ekonomiskt bistånd, att hjälpa till med ny bostad, att ge stödsamtal och att ge rådgivning i

umgänges och vårdnadsfrågor (ibid.)

Till polisen bör kvinnorna vända sig om de blivit utsatta för misshandel. Polisen gör

utryckningar, tar emot anmälningar av kvinnofridsbrott, utför inledande förhör, dokumenterar
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brott och brottsplatser samt säkrar tekniska bevis. Polisen har de senaste åren införskaffat teknisk

utrustning för att redan på brottsplatsen lägga grunden för bättre utredningar. Vidare har

polismyndigheten fått utbildning inom kvinnofridsområdet (ibid.).

Bender och Holmberg (2001) har studerat olika stöd- och hjälpinsatser som erbjuds utsatta

kvinnor, resultatet pekar på att det till största delen är kvinnojourerna som står för dessa insatser

(Holmberg och Bender, 2001). Idag finns det cirka 158 kvinnojourer på olika orter i landet.

Kvinnojourerna är ideella och finansieras bland annat av kommunala bidrag. Kvinnojourerna är

också anslutna till något av de två riksförbunden, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourerna i

Sverige) eller till riksförbundet SKR (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund) (Eduards, 2002).

Det som skiljer de två riksförbunden åt är deras ideologier som i sin tur har betydelse för det sätt

de arbetar på. ROKS ideologi är feministisk, kvinnomisshandeln ses som ett resultat av ett

patriarkaliskt samhälle (Holmberg och Bender, 1998). Därför har man ansett att politiskt

handlande och att medvetandegöra kvinnornas underordning som viktiga steg. SKR har en mera

individorienterad jämställdhetsideologi och fokus läggs på kvinnornas omedelbara situation

(Åkesson, 1990). Ett konkret exempel på de båda ideologierna skilda synsätt, är hur

diskussionerna har förts i de olika förbunden, när det gäller att polisanmäla misshandeln. I ett mer

individorienterat vårdande perspektiv ses en polisanmälan utifrån de konsekvenser den kan ha för

den kvinna det gäller. Kommer en anmälan att underlätta eller försvåra hennes situation? Utifrån

det feministiska perspektivet gäller det istället att medvetandegöra och synliggöra misshandeln

(Åkesson, 1990).

Problemformulering och syfte

I Malin Åkerströms (1990) rapport ”Dilemman i frivilligjourer exemplen kvinno-

brottsofferjourer” framkom att kvinnojourerna samverkade med olika myndigheter framförallt

med socialtjänsten. Det framkom också att de kvinnor som arbetade i kvinnojourerna, såg sig

själva som amatörer, och betonade vikten av att hjälpen skulle ges av ”en medmänniska till en

annan”, d v s en strävan efter en jämlik relation. Samtidigt som de också upplevde att krav på en
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viss expertis ställdes på dem, såväl från de hjälpsökande kvinnorna som av olika myndigheter. Ett

exempel på denna expertis var att de i arbetet gentemot de hjälpsökande hade en förmedlande

funktion, vilken innebar att de fungerade som en länk till olika myndigheter och institutioner. Ett

annat exempel var att de hade studiebesök av studenter och journalister som sökte kunskaper om

kvinnomisshandel (Åkerström, 1990).

I jourkvinnornas arbete finns således förväntningar och krav på att tillgodose intressen från både

socialtjänsten, de hjälpsökande kvinnorna och från den egna jourverksamheten. Förväntningar på

de ska tillgodose de hjälpsökande kvinnornas önskningar och behov. Men också krav på att de

ska vara insatta i lagtexter, rutiner och riktlinjer, samt ha kunskaper om

misshandelsproblematiken. Dessutom finns det i kvinnojourverksamheten en ideologi, vars

synsätt präglar jourverksamheten och hur jourkvinnornas bemöter de hjälpsökande. Jag ser det

som intressant och också angeläget för att få kunskaper om kvinnojourens verksamhet, att

närmare studera jourkvinnornas förhållningssätt gentemot de hjälpsökande. Syftet med

uppsatsarbetet är att jag vill beskriva och försöka förstå några jourkvinnors bemötande och

förhållningssätt gentemot de hjälpsökande, utifrån jourens ideologi och samarbete med olika

myndigheter.

Kvinnojourens stödjande verksamhet

För att uppsatsens läsare ska komma in i ämnet tar jag i detta kapitel upp kvinnojourens stödjande

verksamhet och de båda riksförbundens skilda ideologier. Kapitlet avslutas med en läsanvisning.

Till kvinnojouren kan kvinnor vända sig om de behöver hjälp och skydd. Jouren erbjuder bland

annat skyddat boende. Kvinnorna kan komma akut, under vilken tid på dygnet som helst eller

planerat. Kvinnojouren ger också personligt stöd och/eller rådgivning till de kvinnor som ringer,

besöker eller bor på jouren. Jouren kontaktar socialtjänsten om kvinnorna behöver hjälp därifrån.

Det finns också kvinnojourer i landet som har öppen verksamhet på en känd adress. Detta ger

kvinnor en möjlighet att bara ”titta in” men det ger också jouren en bättre plattform för

föreläsningsverksamhet som i sin tur underlättar att engagera nya frivilliga (Bender och
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Holmberg, 1998).

Flera jourer har utvecklat ett system med s.k. kontaktkvinnor. Det är i första hand till henne som

den hjälpsökande vänder sig till för att få råd och stöd. Kontaktkvinnan följer med kvinnan om

hon behöver uppsöka sjukhus för att få skador dokumenterade, eller om hon vill anmäla

misshandeln hos polisen. Om kvinnan behöver ha kontakt med socialtjänsten hjälper

kontaktkvinnorna till, om kvinnan så önskar. Kvinnorna kan behöva socialtjänstens hjälp i

ekonomiska frågor och/eller att hitta en ny lägenhet (ibid.).

De båda riksförbundens skilda ideologier

Kvinnojourerna är, som jag nämnde inledningsvis, anslutna till något av de två riksförbunden för

landets kvinnojourer. Det som skiljer de båda riksförbunden är deras ideologiska inriktningar.

Det ena riksförbundet, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) definierar sin

huvudsakliga målgrupp som kvinnor vilka utsatts för ”sexualiserat våld”. Med begreppet

”sexualiserat våld” avses en rad övergrepp riktade mot kvinnor som: fysisk och psykisk

misshandel, våldtäkt, sexuella trakasserier, andra övergrepp, pornografi, incest och könsköp.

ROKS menar att mäns misshandel av kvinnor inkluderar olika former av sexualiserat våld och att

det sexualiserade våldet anses utgöra ett grunddrag i ett manssamhälle. ROKS understryker att

det är en gradskillnad och inte en artskillnad. Mellan de så kallade extrema formerna av mäns

överordning och det så kallade normalförtrycket av kvinnor, vilket utspelar sig till vardags i de

flesta sammanhang och i de flesta relationer ( Holmberg och Bender, 1998).

Det andra riksförbundet, SKR (Sveriges kvinnojourers riksförbund), arbetar för ett samhälle fritt

från våld. Ett sätt att uppnå detta är enligt dem, att verka för jämställdhet och kvinnofrigörelse,

både på individnivå och på samhällsnivå. Inom SKR ses det som angeläget att samarbeta med

äldre och handikapporganisationer för att få dem att uppmärksamma det många gånger dolda

våldet mot kvinnor i dessa grupper. SKR motsätter sig den förklaringsmodell man anser att

ROKS förespråkar för att förstå kvinnomisshandel. SKR menar istället att när våld mot kvinnor
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ses som ett strukturellt problem kan enskilda mäns individuella ansvar för misshandeln komma

att osynliggöras. SKR anser också att ett ytterst komplext problem förenklas då man diskuterar i

termer av ett ”manssamhälle” något som i sin tur riskerar att dölja nyanserna i de mekanismer

som leder fram till våldet. Dessutom är man orolig för att en alltför generell förklaringsmodell

leder till att olika kvinnors specifika problematik och behov förblir dolda. SKR vill lyfta fram

särskilt utsatta grupper såsom barnen, invandrare, äldre och handikappade samt tonårsflickor.

Man anser att det sexualiserade våldet får konsekvenser för samtliga kvinnor oavsett ålder,

härkomst eller andra yttre olikheter (ibid.)

Uppsatsens fortsatta framställning

Den fortsatta framställningen av uppsatsen ser ut på följande sätt. I nästa kapitel tar jag upp mitt

val av metod och mina reflektioner kring denna. Jag redogör också för hur jag gått tillväga,

diskuterar min förförståelse och de etiska ställningstaganden som jag har gjort. I kapitel fyra

redogör jag för uppsatsens disposition och teoretiska referensramar. Jag fortsätter med att i

kapitel fem ta upp tidigare forskning och studier om kvinnojourens verksamhet. I kapitel sex görs

en presentation av empiriskt material, och i kapitel sju redovisas och analyseras resultatet.

Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel åtta.

Val av metod

Utifrån mina frågeställningar och studiens syfte valde jag att studera jourkvinnornas egna

erfarenheter av att hjälpa kvinnor. Från början var min tanke att studera jourverksamheten som

helhet, både såväl utifrån jourkvinnornas perspektiv som utifrån de hjälpsökande kvinnorna. Men

mitt intresse styrdes av att jag ville veta mera om jourkvinnornas förhållningssätt och hur de såg

på sin jourroll, dels utifrån jourens ideologiska riktlinjer, dels utifrån de hjälpsökande kvinnornas

förväntningar, behov och önskemål.  Det var detta jag ville veta mera om och som gjorde att jag

valde att inrikta mig på att studera jourkvinnornas erfarenheter.
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Utifrån syftet att ta del av jourkvinnornas erfarenheter och upplevelser ville jag fånga det

unika, det speciella och gestalta eller karaktärisera detta. Av denna anledning valde jag en

kvalitativ ansats. I kvalitativ metod söker man finna kategorier, beskrivningar eller modeller

som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden/individens livsvärld (Kvale,

1996). En kvalitativ metod betonar, till skillnad från en kvantitativ metod, kvantifierbara

resultat och ofta drar slutsatser genom statistiska data, för att genom denna kunna

säkerhetsställa sannolikheten i termer av antal, procentsatser och skalor (Alvesson och

Sköldberg, 1994). Eftersom min ambition var att fånga det speciella, det unika och att finna

kategorier för att bäst beskriva ett sammanhang såg jag den kvalitativa metoden som mest

lämpad för min studie.

För att jag fånga det unika och speciella, ville jag försöka komma åt jourkvinnornas sätt att tänka,

resonera, känna och handla. Kvale (1997) menar att fördelen med att göra kvalitativa (informella)

intervjuer är, att det gör det möjligt att lyssna till människornas egna ord och på så sätt få en

förståelse för hur de uppfattar sin värld. Detta var en anledning till att jag valde att göra

kvalitativa intervjuer, för att samla in information till studien. Den andra anledningen var min

erfarenhet av rollen som intervjuare och samtalspartner i olika former av samtalskonstellationer.

Jag har sedan några år tillbaka arbetat som arbetsledare inom äldreomsorgen. I yrkesrollen ingår

att ha olika typer av samtal. Förutom denna erfarenhet har jag också studerat till psykoterapeut,

och i den utbildningen ingick terapeutiska samtal med klienter under handledning. Jag har även

använt mig utav intervjumetoden i mina tidigare uppsatser, på B och C-nivå.

I och med att jag har en erfarenhet av olika former av samtal och intervjuer med olika människor

har jag också reflekterat över mitt egna förhållningssätt i intervju/samtalssituationen. Jag har på

så sätt tränat min egen förmåga till att så förutsättningslöst som möjligt sätta mig in i

intervjupersonens föreställningsvärld. Jag har också vid några tillfällen haft en handledare med

mig i några samtalssituationer. Handledarens roll var att observera mig och mitt agerande och ge

en återkoppling. Trost (1997) hänvisar till Thomas teorem när han skriver om hur vi människor

uppfattar vår omgivning och vår situation. "If men define situations as real, they are real in the

consequenses.” (Trost, 1997, s 36). Med detta menas att, beroende på vilket sätt som människan

uppfattar sin omgivning, sin situation, för med sig konsekvenser för hennes sätt att handla och
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betrakta andra människor. Någon objektiv verklighet finns alltså inte, allt är subjektivt i den

meningen att vi varseblir vår situation och det är den varseblivningen som leder oss. (ibid. ).

Metodologiska reflektioner

Från början var min tanke att göra narrativa intervjuer och studera berättelser. Med narrativ

intervju menas helt enkelt en människas berättelse om sitt liv i stort sett från början till den

aktuella dagen (Trost, 1997). En anledning till att jag ville studera berättelser var att berättelsen i

den mellanmänskliga kommunikationen säger något om både berättaren och dennes värld

(Hydén, 2000). Svagheterna med att göra narrativa intervjuer menar Trost (1997) är att

intervjusituationen kan styra berättelsen, som gör att intervjupersonen kanske endast tar upp det

som han/hon kommer på i intervjusituationen och väsentliga delar kommer således inte fram. För

att få fram detta så finns en risk att det blir intervjuarens intressen som styr berättelsen, och att det

istället blir intervjuarens berättelse (ibid.). Efter att funderat kring detta valde jag som jag tidigare

nämnt istället att göra kvalitativa intervjuer. Men det finns naturligtvis svagheter med att göra

kvalitativa intervjuer också. Svensson och Starrin (1996) skriver att öppenheten kan hindras av

att intervjuaren är oerfaren eller att intervjupersonen lämnar de svar som han/hon tror att

intervjuaren vill höra. Jag försökte eliminera dessa risker genom att vara så öppen och lyhörd

som möjligt för intervjupersonernas uttalanden och reaktioner. Vilket innebar att jag ställde

frågor som: "Hur menar du då?”, "Hur uppfattade du situationen just då? ”, "Vad betyder det för

dig?", "Nu hänger jag inte riktigt med, vill du hjälpa mig? " Jag reflekterade också under

intervjuerna över min intervjuroll och var observant på mig själv, att inte komma med några

ledande frågor, förslag eller påståenden. Ledande frågor menar Trost (1997) kan göra att den

intervjuade håller med av olika skäl även om svaret egentligen inte överensstämmer med den

egna åsikten. Jag var också observant på mitt kroppsspråk och undvek kroppsställningar som att

sitta med armarna i kors över bröstet som kunde uppfattas som avståndstagande, suckar och

ögonrörelser som kunde uppfattas som att jag satt och var kritisk till deras uttalanden. En annan

svaghet med att använda sig utav intervjumetoden är att den fokuserar i alltför hög grad på

enskilda personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor

(Repstad, 1999). För att undvika detta och få en större helhet, ställde jag också följdfrågor under

intervjun som belyste intervjupersonernas sociala ramar och omvärldsförhållanden.
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Urval

Vid val av kvinnojour fick närhetsprincipen råda. I mitt hemlän finns fem kvinnojourer. Jag tog

kontakt med ordföranden i länskvinnojouren för att få information om jourerna och deras

aktiviteter. Jag ville studera en kvinnojour som bedrev en aktiv verksamhet. Med aktiv menade

jag att den skulle samarbeta med olika myndigheter och ha en hög tillgänglighet för de

hjälpsökande som kontaktade jouren. Med utgångspunkt från mina urvalskriterier valde jag att

studera jouren Alma (fingerat namn). Alma samverkar med polisen, vården, socialtjänsten och

frivården. Jouren har också en tillgänglighet dygnet runt för de hjälpsökande kvinnorna.

På Alma arbetar femton jourkvinnor med att regelbundet ha jouren. Jourkvinnorna alternerar

mellan varandra med att ha jourtelefonen enligt ett jourschema som görs upp med jämna

mellanrum.  Jag valde att intervjua sex av de femton jourkvinnorna. Eftersom jag var intresserad

av varje jourkvinnas erfarenhet hade jag två urvalskriterier. Intervjupersonerna skulle ha minst ett

halvårs erfarenhet av jourarbete och vara aktiva i jouren, på så sätt att de regelbundet hade

telefonjour. Dessa urvalskriterier fick styra valet av intervjupersoner. Jag gjorde också en intervju

med ordföranden för den jour som jag valt att studera.  Ordföranden och jag diskuterade om var

intervjun skulle ske. Eftersom jouren har tillgång till ett eget kontor där möjlighet finns att ha

möten, utbildningar och att träffa kvinnorna på en öppen plats. Så kom vi gemensamt fram till att

intervjun skulle ske på jourens kontor, för här kunde vi sitta och prata utan att bli störda. Jag

använde mig inte av något frågeformulär vid detta tillfälle, utan ordföranden fick fria händer att

ge sin beskrivning av jourverksamheten. Jag har också tagit med en dokumentstudie för den

samtalsstatistik som förts under 2002.

Förförståelse

Eliasson (1995) menar att vi aldrig kan närma oss ett forskningsfält helt förutsättningslöst och att

det därför är nödvändigt att som forskare reflektera över sina egna grundantaganden och värden.

Mina egna erfarenheter av att arbeta på en kvinnojour och att möta olika kvinnor som sökt
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jourens hjälp bidrog till att jag kände till miljön som mina intervjupersoner befann sig. Även om

jag kände till miljön så var intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter unika för var

och en. För att så förutsättningslöst som möjligt kunna del av dessa erfarenheter, så reflekterade

jag över och medvetandegjorde kontinuerligt under hela forskningsprocessen över mina egna

personliga uppfattningar och förhållningssätt. En reflektion jag gjorde var just svårigheten under

intervjuerna att behålla lyhördheten. I och med att jag kände till miljön, så var det lätt att nicka

bekräftande och säga att jag förstod. För att eliminera dessa svårigheter så började jag

intervjuerna med att fråga både mig själv och intervjupersonen, var vi befann oss med våra

tankar. Detta sätt att "landa" gav mig utrymme att samla mig som gjorde att det var lättare att

behålla lyhördheten. Med tanke på att jag själv arbetat som jourkvinna så fällde

intervjupersonerna kommentaren "ja du vet vad jag menar" vid några tillfällen under intervjuerna.

Här såg jag det som viktigt att förklara för dem att det var just deras sätt att se det på som jag

ville ha fram. Jag reflekterade också över att jag vid vissa uttalanden bad dem berätta mera och

utveckla, dessa uttalanden skrev jag också ner. När jag sedan lyssnade av de bandade intervjuerna

så var det andra intressanta uttalanden som jag önskat att jag uppmärksammat mera än vad jag

gjorde under intervjusituationen.

Tillvägagångssätt

För att få intervjupersoner till studien ringde jag till jourens ordförande och informerade henne

om min studie och om att jag sökte frivilliga personer som var intresserade av att delta i

intervjuer. Vi kom överens om att jag skulle komma till ett av jourens möten och informera om

min studie. Under det mötet som jag deltog i, började jag med att presentera mig för

mötesdeltagarna. Jag förklarade att jag var på mötet i egenskap av forskare, eftersom några av

mötesdeltagarna kände igen mig i och med att jag själv arbetat som jourkvinna. Därefter

informerade jag för dem om att jag skulle göra en studie om jourens stödjande arbete, och att jag

sökte frivilliga personer som var intresserade av att delta i personliga intervjuer. Jag delgav dem

också mina urvalskriterier, att de som ställde upp på intervjuerna skulle ha minst sex månaders

erfarenhet av jourarbete. Förutom detta informerade jag också om att de som intervjuades inte

skulle kunna känna igen sig i uppsatsen, och att det var endast jag som hade insyn i det insamlade

materialet. Förutom den muntliga informationen delade jag ut ett informationsblad (bilaga 1).
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Under detta möte anmälde sig tre jourkvinnor och de som anmälde sig hade jag träffat vid ett

tillfälle tidigare på en utbildning som riksförbundet arrangerat. På mötet kom jag överens med de

tre jourkvinnorna om var och när intervjuerna skulle ske. När jag genomförde den första intervjun

delgav jourkvinnan mig namn på ytterligare tre jourkvinnor. Jourkvinnorna hade bett jourkvinnan

framföra till mig att de var intresserade av att ställa upp på intervju. Hon hade också med sig

deras telefonnummer eftersom jourkvinnorna ville att jag skulle kontakta dem. Dessa kvinnor

hade jag också träffat vid ett par tillfällen på några av länets gemensamma jourmöten. Jag sökte

upp dessa per telefon och frågade dem om de var intresserade. Jag förklarade för dem att de fick

fundera några dagar om de önskade innan de bestämde sig. Alla tre jourkvinnorna hade redan

bestämt sig för att delta, och under telefonsamtalen kom vi överens om tid och plats för

intervjuerna.

Intervjuerna utfördes med hjälp av en frågeguide (bilaga 2). Denna frågeguide konstruerades efter

att jag läst in mig i ämnet och formulerat syftet. Guiden innehöll några bakgrundsfrågor och

några frågor utifrån olika delområden. Ordningsföljden på frågorna ändrades under intervjuerna

eftersom intervjupersonerna så spontant som möjligt fick delge sina tankar och åsikter. Jag

flikade in mina frågor och följdfrågor vid de tillfällen då det kändes lämpligt, för att inte avbryta

alltför mycket. Under intervjuns gång skrev jag ner minnesanteckningar och noterade också när

intervjupersonerna uttryckte upprördhet, entusiasm eller betonade något av sina uttalanden.

Intervjuerna tog mellan en och två timmar. Två av intervjuerna utfördes i min bostad och fyra av

intervjuerna utfördes på jourens kontor. Alla intervjuerna genomfördes i ostörda miljöer. Jag

använde mig utav bandspelare för att komma så nära berättarnas egna framställningar som

möjligt (Hydén, 2000).

Denna bandspelare fanns snett bakom oss och det var ingen av intervjupersonerna som sa sig

uppleva närvaron av bandspelaren obehaglig. Efter varje intervju gick jag igenom mitt

intervjumaterial för att få ett helhetsomdöme. Varje bandad intervju skrev jag själv ned ordagrant

inom de närmaste dagarna efter intervjutillfället. Vilket innebar att jag också skrev ned pauser,

hostningar, skratt och hummanden.  Kvale (1996) betonar vikten av att få med pauser,

hummanden, skratt då man skriver ned de bandade intervjuerna. Detta för att
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informationsmaterialet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Intervjupersonerna informerades vid

intervju tillfället om att de skulle få ta del av de nedskrivna intervjuerna. Syftet med detta var att

kontrollera om jag uppfattat deras uttalanden rätt. Jag bad dem kontakta mig om det var något de

ville ändra på, ingen av de intervjuade hörde dock av sig. Ett annat alternativ hade varit att själv

söka upp dem efter de fått ta del av det transkriberade materialet men det kändes mera besvärade

än nödvändigt. Däremot ifall jag själv hade blivit tveksam vid analysen om vad intervjupersonen

menade med ett svar, så hade jag tagit kontakt med intervjupersonen.

Etiska överväganden

Bakgrunden till de etiska principerna i forskningen ligger i motsättningen mellan de två allmänt

accepterade värden, nämligen värdet av ökad kunskap (kunskapskravet) och värdet av att

upprätthålla individers handlingsfrihet d v s skyddskravet (Olsson och Sörensen, 2001). Jag har

under hela forskningsprocessen kontinuerligt gjort etiska överväganden för att säkra och skydda

mina uppgiftslämnares integritet och identitet. Inga personer som deltagit i studien nämns vid

deras riktiga namn. De intervjuade kallar jag för Berta, Cecilia, Doris, Erika, Fanny och Gertrud.

Den kvinnojour som jag valt att studera har jag döpt om till Alma, och den person som är anställd

i jouren, henne kallar jag för Sara. Alla händelser har i uppsatsen ändrats något och kvinnorna

som är med i berättelserna nämns inte med några namn med hänsyn till sekretessen. De kvinnor

som kontaktar jouren har jag varvat med att kalla dem för kvinnor, de hjälpsökande och de

hjälpsökande kvinnorna. Jag har beaktat kriterierna om informationskrav, individskyddskrav och

nyttjandekrav som ingår i de svenska etikreglerna (Repstad, 1999). Dessa innefattar kriterierna

om, fullständighet, som innebär att det intervjupersonerna delger ska redovisas så fullständigt

som möjligt (Holme och Solvang, 1997). Diskretion, att det kan finnas viss information som

intervjupersonerna inte vill att andra ska ha tillgång till. Forskaren måste därför kunna lova

diskretion (och hålla sitt löfte) vid behandling av den information som samlas in (ibid.). Skydd för

psykisk och fysisk integritet, studien skall vara upplagd på så sätt att det inte medför några

skadliga följder för undersökningspersonernas psykiska och fysiska hälsa. Kravet på anonymitet,

konfidentiellitet och tystnadsplikt, måste uppfyllas av forskaren. Uppgifter om en person som

deltar i en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentiellitet och förvaras på ett
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betryggande sätt. Informationskravet, en person som ingår i en undersökning ska veta om, alltså

vara informerad och ska ha samtyckt frivilligt till att delta. Personen ska ha rätt, att få veta vilka

upplysningar som kommer att användas, hur de kommer att användas och vem som ska få ta del

av dem Samtidigt är det också forskarens skyldighet att själv ta ställning till om lämnade

upplysningar kan kränka personen i fråga, hans eller hennes närstående eller andra människor om

de blir offentliggjorda (ibid.).

Analys bearbetning och tolkning

När alla sex intervjuerna var genomförda och efter att intervjupersonerna kontrollerat det

transkriberade materialet började jag analysera mitt material. Jag började med att analysera varje

intervju var för sig. Som jag tidigare nämnt, hade jag noterat, skratt, pauser mm under intervjun.

Dessa anteckningar var värdefulla under analysen, därför att jag mindes intervjupersonerna och

något som var karaktäristiskt för var och en av dem. Trost (1997) menar att analysen är en

interaktion inom den som gör analysen och denna interaktion innebär att föreställningsvärlden

förändras. Som i sin tur leder till att de minnen som dyker upp från intervjun finns med och

blandas med nya idéer och tankar. Jag strukturerade också om de nedskrivna intervjuerna efter

frågeguidens ordningsföljd, för att underlätta analysarbetet. Jag läste igenom de strukturerade

intervjuerna och fick på så sätt ett allmänt intryck (Halvorsen, 1992). För att få fram mönster och

teman, likheter och olikheter jämförde jag det samlade intervjumaterialet. Ett arbete som var

omfattande och mycket tidskrävande. Under flera månader hade jag flera högar av

informationsmaterial som jag strukturerade upp för att få fram olika mönster och teman. Jag

granskade kritiskt mitt material och prövade mina tolkningar, sökte aktivt sådant som talade emot

dem, jag reflekterade och noterade också över på vilka grunder jag valde de tolkningar jag lade

fram. Så småningom växte det i analysen fram tre olika kategorier, att vara en kompletterande

resurs till socialtjänsten, engagemang och distans och att vara en medmänniska. Dessa kategorier

vävde jag därefter samman och med hjälp av teorin som visade på hur jourkvinnorna pendlade i

sitt jourarbete mellan att vara en medmänniska och en kompletterande resurs till socialtjänsten.

När jag tolkade och analyserade mitt material använde jag mig av den hermeneutiska metoden.
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Vilket innebär en beskrivande och en reflekterande hållning till undersökningsmaterialet (Starrin,

1994). Metoden handlar om delarnas och helhetens förhållande till varandra. För att förstå en del,

måste man ha tillgång till helheten. Delens betydelse blir beroende av helhetens. Den

hermeneutiska traditionen betraktar detta cirkulerande mellan delar och helhet som en spiral.

Denna spiral leder till en större och större förståelse av innehållet i texten och intervjun som skall

tolkas (Starrin, 1994).

Reliabilitet och validitet

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med

kvalitativa studier blir dessa termer och begrepp en smula annorlunda. I kvalitativa studier menar

Trost (1997) att reliabilitet och validitet handlar om att, man som forskare kan visa läsare,

kollegor och de som använder sig utav forskningsresultaten, att dessa är trovärdiga. Detta innebär

att jag som forskare måste kunna visa eller göra trovärdigt att mina data är insamlade på sådant

sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.

Jag har för att få så hög trovärdighet som möjligt försökt att så noga som möjligt beskrivit hur jag

gått tillväga. I mitt urval av intervjupersoner har jag valt personer som arbetat aktivt på en jour i

minst sex månader. Syftet med detta har varit att öka informationsvärdet och att skapa en grund

för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som jag valt att studera.

När jag utförde intervjuerna sökte jag efter intervjupersonernas beteende och känslor. Genom att

vara lyhörd, dels på så sätt att jag var uppmärksam på mitt egna förhållningssätt och kroppsspråk,

dels att jag var uppmärksam på det intervjupersonerna förmedlade verbalt och icke verbalt. I

intervjusituationen försökte jag också skapa en relation som präglades av tillit, genom att jag

bland annat gav uttryck för mina intervjupersoners åsikter och synpunkter samtidigt som jag

också försökte vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen. Jag har redogjort för min egen

roll som forskare och de etiska ställningstaganden som jag har gjort. Varje intervjuperson fick

också möjlighet att ta del av den nedskrivna intervjun.
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Källkritik

I mitt urval av litteratur har jag inriktat mig på studier om kvinnojourens verksamhet och om

jourkvinnornas bemötande och förhållningssätt. Repstad (1999, s 89) betonar att i värderingen av

ett källmateriel är det viktigt att noggrant tänka igenom textens  intentioner och dess funktion när

den skapades. Det finns en del litteratur om kvinnojourens verksamhet som är skriven av ROKS,

vars intention är att skapa opinion mot mäns överordning och kvinnors underordning Jag valde

att inte ha med denna litteratur, eftersom studiens syfte huvudsakligen inte är att ta ställning mot

kvinnovåldet utan att få kunskaper om och försöka förstå några jourkvinnors bemötande och

förhållningssätt.

Den litteratur jag har valt har jag kritiskt granskat och gjort jämförelser med olika delar av den,

för att informationen ska vara så trovärdig och uttömmande som möjligt. I mitt val av litteratur

har jag med den senaste rapporten om kartläggningen av kvinnojourernas verksamhet. För att få

så aktuella uppgifter som möjligt. Den dokumentstudie jag fick ta del av har jag också gjort

jämförelser med vad som framkom under intervjun med ordföranden för kvinnojouren Alma.

Disposition och teoretiska referensramar

Studien tar sin utgångspunkt i kvinnojouren Alma. Jouren Alma är en ideell förening som är

politisk och religiöst oberoende. Jouren tillhör SKR (Sveriges kvinnojourers riksförbund) som

samarbetar med polis, socialtjänst och brottsofferjouren. Jag gör en mera ingående presentation

av Alma kvinnojour längre fram i uppsatsen. I jouren finns dels en ideologi hur man ska bemöta

och hjälpa kvinnorna som kontaktar jouren. Dels finns det olika regler som jourkvinnorna måste

förhålla sig till för att samarbetet med olika myndigheter ska fungera. Men här finns också

jourkvinnornas och de hjälpsökande kvinnornas attityder, känslor, upplevelser, behov och

önskningar.
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Dessa relationer är inte alltid konfliktfria för jourkvinnorna, utan ibland kan det uppstå konflikter

mellan jourverksamhetens ideologi och med de mänskliga behoven och önskemålen. För att

analysera jourkvinnornas förhållningssätt och bemötande, i förhållande till å ena sidan jourens

ideologi och organisering. Å andra sidan till deras egna och de hjälpsökandes känslor, behov och

önskningar, har jag valt att i min teoretiska analys använda mig utav Habermas teori om det

kommunikativa handlandet, livsvärlden och systemet.

För att ge en så bra beskrivning som möjligt av Habermas samhällsteori. Med begreppen,

livsvärlden, kommunikativt handlande och systemet, har jag använt mig av samhällsplaneraren

Inga Michaelis (1995) tolkning. Som hon använder sig av i sin avhandling "Omsorg och rättvisa".

Michaeli (1995) tolkar livsvärlden som den samhälleliga vardag vi lever i. Med denna tolkning

blir livsvärlden samhället som vi upplever det i egenskap av civila medborgare, den värld vi alla

lever i dagligen, med andra ord vår vardag. En vardag som består av mellanmänskliga möten,

sociala relationer eller med Habermas ord social integration, där det kommunikativa handlandet

är grundläggande (Habermas, 1990). Systemet representeras av politiska administrativa och

ekonomiska intressen och med hjälp av exempelvis lagar, pengar och regler verkställs målen

(Michaeli, 1995).

I det kommunikativa handlandet finns en strävan efter att finna en ömsesidig förståelse av

situationen, vilket inte är en konfliktfri process (Habermas, 1990). Habermas talar om tre världar,

den objektiva, sociala och subjektiva. Den objektiva världen består av olika sakförhållanden, den

sociala världen består av normstyrda relationer till andra och den subjektiva består av inre

upplevelser och erfarenheter (Habermas, 1990). Till dessa tre världar förhåller sig och tolkar

aktörerna situationen. För att hitta fram till en gemensam förståelse måste aktörerna dela samma

normer och samma sociala värden. Ju mer aktörernas världar (sociala, objektiva och subjektiva)

skiljer sig från varandra, desto mer behöver de övertyga varandra för att hitta ett konsensus

(ibid.).

I motsats till livsvärlden och det kommunikativa handlandet ställer Habermas det han kallar

systemintegration. Systemintegrationen består av ett strategiskt och instrumentellt handlande
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(ibid.). De strategiska och instrumentella handlingarna kallar han framgångsorienterade och

målrationella, det vill säga endast fokuserade på att nå uppställda mål, utan strävan efter att hitta

en ömsesidig förståelse. Genom hot, våld, befallning, övertalning, manipulation eller andra

former av synlig eller osynlig påverkan, ser subjektet till att han eller hon verkställer målet. Med

hjälp av ett mänskligt (strategiskt handlande) eller ett människoskapat (instrumentellt handlande)

objekt som till exempel pengar och lagar. Objektet är alltså bara ett verktyg som subjektet

använder sig av för att uppnå målet (ibid.).

Enligt Habermas finns det risk för att de strategiska och instrumentella handlingarna tar

överhanden och "utplånar" de kommunikativa handlingarna, som strävar efter den gemensamma

förståelsen och erkännandet av varandra som subjekt. Dessa ersätts i stället av

framgångsorienterade ambitioner. Anledningen till detta är systemets allt växande dominans i

samhället, som enligt Habermas tränger in i livsvärlden eller vardagen, och påverkar individens

sätt att agera (ibid.).Habermas kallar detta system för systemets kolonisering av livsvärlden, som

alltså driver fram strategiska och instrumentella handlingar (Michaeli, 1995). Men även om

systemet påverkar livsvärlden så påverkas systemet också av livsvärlden menar Habermas

(1990). Utan den sociala integrationen i livsvärlden skulle inte systemet kunna fortleva, d v s alla

de samhälleliga institutionerna (kommuner, skolor, FN etc.), som har vuxit fram ur livsvärldens

behov, men som regleras av systemet. Dessa samhälleliga institutioner präglas både av en

systemintegration och av en social integration (Michaeli,1995).

Jourkvinnornas stödjande arbete kan sägas med hjälp av Habermas olika begrepp innehålla

livsvärldens mellanmänskliga möten och sociala relationer där det kommunikativa handlande är

grundläggande. Samtidigt som också hänsyn måste tas till jourens ideologi som innebär att i vissa

situationer följa olika rutiner och regler, d v s av ett målrationellt handlande med syftet att

uppfylla systemets regler.

Litteraturgenomgång

I detta kapitel jag har valt att ta upp tre sociologiska studier om kvinnojourer, och om

jourkvinnornas bemötande. Vidare en kartläggning av kvinnojourernas verksamhet, som Bender
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och Holmberg (1998) gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Kapitlet avslutas med några artiklar

om frivillig organisering..

Fyra typer av kvinnojourer

Sociologerna R E Dobash och R P Dobash har kategoriserat fyra olika jourstyper inom

kvinnojoursrörelsen, i England och USA. De fyra jourtyperna är filantropmodellen,

terapimodellen, byråkratimodellen och aktivistmodellen. Dobash och Dobash (1992) menar att

analyskategorierna i första hand skall användas för att synliggöra olikheter, snarare än att placera

in jourerna i de fyra kategorierna..

Filantropimodellen, grunden för den här typen är välgörenhet, d v s att i första hand hjälpa eller

ta hand om andra kvinnor som det ”är synd om”. I den tankegången finns ett hierarkiskt

förhållningssätt mellan själva ”filantropen” och den stackars hjälpsökande kvinnan. Mycket av

arbetet är inriktat på att bidra med så kallad yttre hjälp, d v s att t ex bereda bostad och hjälpa till

med ekonomiska frågor. Den här typen befinner sig inom en i och för sig feministisk tradition

som menar att kvinnor skall hjälpa kvinnor (Jeffner, 1999)

Terapimodellen, den här typen ligger nära och liknar mycket den moderna mentalvården där man

menar att vissa individer är kvalificerade att hjälpa andra på grund av sin utbildning. Vanligtvis

erbjuder den här typen av jourhjälp i form av terapeutiska samtal och rådgivning som organiseras

enligt hierarkisk envägskommunikation. En grundläggande tanke är här att den som "hjälper" inte

skall låta den "hjälpsökande" komma emotionellt nära utan behålla en "professionell" distans

(ibid.).

Byråkratimodellen, den här modellen är den som närmast är besläktad med vår svenska

socialtjänst. Här är man intresserad av att få verksamheten att "flyta" så smidigt som möjligt. En

av tyngdpunkterna ligger i att ha professionell personal, och det kan då röra sig om en mängd

olika professioner som t ex. socionomer eller psykologer. Målet är att samordna alla de resurser

som finns tillgängliga för att erbjuda service på ett så effektivt sätt som möjligt, inte att försöka

finna nya vägar (ibid.).
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Aktivistmodellen, här handlar det om en inriktning på gräsrotsaktioner, hjälp till självhjälp,

delaktighet med de utsatta kvinnorna. Det finns en bred och politiskt inriktad utgångspunkt, att

tydliggöra att det måste till djupgående förändringar, både i samhällets syn på normalförtrycket

mellan könen men också i förhållningssättet till problemet sexualiserat våld. Aktivistmodellen är

feministiskt förankrad, d v s det finns en medvetenhet om förhållandet mellan makt och kön samt

en vilja att förändra detta (ibid.).

Kvinnojourernas organisering och medlemmars förhållningssätt och bemötande

Malin Åkerström (1990) har studerat kvinno och brottsofferjourer, och i sin rapport ”Dilemman i

frivilligjourer exemplen kvinno- brottsofferjourer”. I hennes studie om kvinnojourer intervjuade

hon medlemmar (jourkvinnor) som arbetade i Malmö och Lunds kvinnojour. Studien tog upp

medlemmarnas bemötande gentemot de hjälpsökande, kvinnojourernas organisation och

utveckling. I resultatet framkom att kvinnojourerna har förändrats från små sammanslutningar

som i viss mån trevar och experimenterar i sin verksamhet till mer stabila organisationer. Hon

beskrev i studien hur de frivilliga jourkvinnorna såg på jourens ideologier och att riktningen gick

mot det mer institutionaliserade. Jourkvinnorna lyfte fram nödvändigheten, att i jourarbetet

samarbeta med olika myndigheter och att ha anställd personal. De frivilligt aktiva jourkvinnorna

upplevde jourverksamheten som tung och att fanns risk att ta på sig för mycket.

Jourorganisationen som helhet hade en förmedlande funktion och de enskilda jourkvinnorna såg

sig i vissa situationer som experter. Deras kunskaper byggde på erfarenheter som var av

betydelse, såväl för de hjälpsökande som för myndigheterna. Jourkvinnorna hade en förmedlande

och rådgivande funktion, såväl gentemot de hjälpsökande som gentemot olika myndigheter.

Åkerström (1990) redogjorde för vilka föreställningar som fanns om de hjälpsökande, och hur

man kategoriserade de hjälpsökande i olika kategorier. T.ex. manipulativa kvinnor, mödrar som

inte klarade av att fostra sina barn, kvinnor som var oförmögna att fatta egna beslut, svaga

kvinnor som var i behov av mycket stöd, missbrukare och psykiskt sjuka kvinnor. Åkerström

redogjorde också för de olika förklaringar till misshandeln som fanns hos jourkvinnorna, bl.a. om
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mäns och kvinnors sociala arv, om att det förekom i alla socialgrupper. Åkerström (1990) tog

också upp hur jourkvinnorna distanserade sig och avgränsade sig genom att reglera

tillgängligheten och att aldrig lämna ut privata telefonnummer. Vidare att psykiskt sjuka och

missbrukarkvinnor hänvisades till andra hjälpinstanser (Åkerström, 1990).

I Åkerströms studie framkom också att det i jourens organisering fanns en s.k. "löslighet". Denna

löslighet innebar att det fanns ett utrymme, en öppenhet och därmed också möjligheter för olika

förändringar. Men "lösligheten" upplevdes också som alltför kaotisk och oberäknelig och födde

en önskan att jourarbetet skulle vara mera ordnat och reglerat. Å andra sidan fanns en rädsla för

att alltför stor byråkratisering och institutionalisering medförde att gräsrotsengagemanget och

flexibiliteten skulle försvinna (ibid.)

Förhållningssätt och bemötande

Gunilla Thall (1992) har i sin C-uppsats studerat medlemmarnas (jourkvinnornas)

förhållningssätt gentemot de hjälpsökande med utgångspunkt från kvinnojourens ideologiska

riktlinjer för hur relationen medlem/klient ska se ut. Hon har intervjuat sex medlemmar i tre olika

kvinnojourer. I resultatet framkom, att beroende på hur den hjälpsökande bemöts, beror dels på

vilka problem hon har.  Dels på vilken medlem hon kommer i kontakt med, hur medlemmen

bedömer hennes situation, och hur strikt medlemmen håller på jourens allmänna

avgränsningskriterier.

De bedömningar som görs av en kvinnas situation är individuella. Samma kvinna skulle således

kunna bemötas på olika sätt av olika medlemmar beroende på medlemmens erfarenheter och

personkännedom.

Kvinnor som var psykiskt sjuka eller missbrukarkvinnor hänvisades vidare eller avvisades,

eftersom dessa kvinnor föll utanför jourens verksamhetsområde.

Det fanns en ambition att ingå ett jämlikt förhållande med de hjälpsökande kvinnorna, men i

praktiken blev relationen ojämlik eftersom medlemmen fungerade som rådgivare och den
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hjälpsökande som rådtagare (Thall, 1992)

Gränserna för medlemmarnas engagemang i de hjälpsökande kvinnorna varierade, bl.a. beroende

på den enskilda medlemmens erfarenheter, hennes upplevelser av den hjälpsökandes situation

och personliga egenskaper. Vissa kvinnor "kände" medlemmarna mer för än andra, som bidrog

till ett starkare engagemang. Medlemmarna upplevde att det i början av medlemskapet i jouren

var lätt att engagera sig för mycket men det gick lättare att sätta lämpliga gränser för sitt

engagemang, när de hade fått en del erfarenheter av jourarbetet (ibid.).

Medlemmarna hade som ideologisk utgångspunkt, att misshandel kunde drabba vem som helst,

men trots detta existerade det föreställningar om de misshandlade kvinnornas psykologiska

egenskaper, vilket innebar att de pekades ut som en någorlunda enhetlig grupp. Medlemmarna

strävade efter att kvinnan skulle lämna sin partner och argumenterade för detta i mötet med den

hjälpsökande (ibid.).

Thall (1992) menar att det kan finnas anledning att undersöka relationernas effektivitet. För att

relationen skall få ett positivt resultat, tycks det vara så att den hjälpsökande kvinnan bör dela

medlemmens uppfattning om vad som skall göras åt hennes situation. Annars riskerar hon att bli

uppmuntrad till självständighet, samtidigt som hon får omtalat för sig hur denna självständighet

bör se ut.

Bender och Holmbergs kartläggning av landets kvinnojourer

De lokala kvinno- och mansjourernas verksamhet har kartlagts av Bender och Holmberg (1998)

på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med kartläggningen av de lokala kvinnojourernas

verksamhet var att besvara frågorna, vad gör jourerna?, med vem?, för vilka medel och i vilken

omfattning?.

Kartläggningen bygger på dels skrivet material och dokumentation från sju kvinnojourer, dels på

enkäter som aktiva på kvinnojourerna besvarat och intervjuer av ett antal aktörer från jourerna.

Även aktörer från polisen, socialtjänsten och sjukvården har intervjuats för att återge hur
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företrädare för polisen, sjukvården och socialtjänsten uppfattar kvinnojourerna på respektive ort.

Kvinnojourernas verksamhet och kärna, är att erbjuda en fristad till kvinnor och barn som flyr

sina hem. Några jourer har öppen verksamhet på en känd adress. Flera av jourerna har utvecklat

ett system med så kallade kontaktkvinnor. Kontaktkvinna blir oftast den på jouren som den

hjälpsökande vänder sig för att få råd och stöd. Hon kan även finnas till hands om det är något

praktiskt som behöver göras. Arbetsmetoden bygger på principen hjälp till självhjälp. Kvinnan

avgör själv vilken hjälp hon anser sig behöva och hon blir alltid trodd av de aktiva på jouren

(Holmberg och Bender,1998).

Ingen av jourerna i kartläggningen uppger att de har någon särskild verksamhet för barnen. I mån

av tid och tillgång på frivilliga kan man erbjuda barnpassning när mödrarna behöver vila,

uppsöka myndigheter eller uträtta andra ärenden (ibid.). Kvinnojourerna utför ett omfattande

arbete för misshandlade kvinnor och deras barn. De ger också information såväl till skolor som

till myndigheter och andra om vad kvinnomisshandel är. Flera jourer bedriver också ett

omfattande opinionsbildande arbete mot kvinnomisshandel, på så sätt att de skriver insändare och

uppvaktar lokala politiker (ibid).

Jourerna finansierar sin verksamhet till största delen med kommunala bidrag och olika former av

donationer. Det som skiljer jourerna, är främst vilka medel och resurser som står till deras

förfogande menar Holmberg och Bender (1998). Erfarenheter från den jour som arbetar enligt

köp-säljsystemet framstod som problematisk. Eftersom det var socialtjänsten som betalade

jourplatsen, var det också socialsekreteraren som avgjorde vilka kvinnor som var tillräckligt

utsatta för att erbjudas skydd. Såväl ideella som anställda kände sig i de allra flesta fall

respekterade för sitt arbete. Däremot upplevde jourkvinnorna inte alltid samma positiva

inställning till kunskapen om mekanismerna bakom våldet. I något fall upplevde man att vissa

myndighetsföreträdare eller kommunen försökte styra jourverksamheten (ibid.)

Företrädare för samtliga tre myndigheter ansåg att kvinnojouren var nödvändig för att de

misshandlade kvinnorna skulle få stöd och hjälp. Dels för de erfarenheter socialtjänsten hade

gjort var att, för många kvinnor framstod inte socialtjänsten som något alternativ, eftersom de
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hjälpsökande kvinnorna var rädda för att barnen skall bli omhändertagna.

I en del fall har myndighetsföreträdaren en något ambivalent inställning till jourens politiska

arbete. Samtidigt menar man att det är nödvändigt att det finns en instans som inte är en

myndighet och som bistår och ger skydd till utsatta kvinnor. Företrädare på socialtjänsten på två

orter säger sig dock vara osäkra på om misshandlade kvinnor ligger inom ramen för deras

arbetsområde. Istället anser man att det är barns utsatthet som skall prioriteras (ibid).

Kvinnojouren som komplement eller alternativ till offentliga sektorn

Det som skiljer en frivillig organisation från den offentliga sektorn är att en frivillig organisation

och dess verksamhet inte har kommit till genom ett myndighetsbeslut, och att den kan upplösas

utan beslut från myndighet. Deltagande i den frivilliga organisationen förutsätter också frivillig

anslutning och ett personligt medlemskap skriver Blennberger i Socialtjänstkomittens rapport om

frivilligt socialt arbete (SOU,1993:82).

Blennberger (1993) menar att man kan skilja mellan fyra grundläggande relationsbestämningar,

som frivilligorganisationer förhåller sig till gentemot den offentliga sektorn. Dessa fyra kan anges

med uttrycken avantgarde, komplement, alternativ och ersättning.  Jag har valt att ta med

förklaringarna till tre av begreppen, komplement, alternativ och ersättning. Komplement, kan ses

i två betydelser, dels som parallell resurs, vilket innebär att frivilligorganisationen ger samma

tjänst och service till brukarna som socialtjänsten. Dels som extra välfärdsförstärkare, som syftar

på att de ideella tillför något som inte kan krävas av det offentliga, och därmed blir ett stöd utöver

vad samhället förväntas erbjuda. Alternativ, pekar på att organisationens verksamhet ger något

särskilt som inte myndigheten har möjlighet att ge. Begreppet "ersättning" avser ett mer uttalat

konkurrensförhållande, som innebär att frivilligorganisationen tänker sig helt överta arbetet

(Blennberger,1993).

I Benders och Holmbergs kartläggning (1998) framkom att i huvudsak karaktäriserade både

ideella och anställda på kvinnojouren verksamheten som ett komplement till socialtjänsten. När
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de utvecklade betydelsen av begreppet, uppfattade de sig snarare som ett alternativ. I och med att

de ansåg sig göra helt olika saker än socialtjänsten, och att socialtjänsten hade mera ekonomiska

resurser och en annan typ av kompetens än vad jourkvinnorna hade (Holmberg och

Bender,1998).

Vad karaktäriserar frivilligorganisationer som gör sociala insatser?

Svedberg (1993) skriver, för att karaktärisera de olika organisationerna så brukar man historiskt

sett tala om fyra genombrottsvågor för de svenska organisationerna. Nykterhetsrörelsen,

frikyrkorörelsen och de humanitära organisationerna kan sägas tillhöra ”idérörelsen” och som

tillkom under mitten av 1800-talet. Tillsammans med ”arbetets rörelse” utgjorde dessa

organisationer stommen i de första organisationsvågorna (Svedberg,1993). Den tredje vågen som

kom under 1930 -1945 och den fjärde vågen som avser efterkrigstiden, skedde ett kontinuerligt

tillskott av nya riksorganisationer. Under mellankrigstiden tillkom de stora

pensionärsorganisationerna och huvuddelen av handikapporganisationerna bildades efter andra

världskriget. Vid andra världskrigets slut etablerade sig länkrörelsen i Sverige och därmed hade

klientrörelserna fått fotfäste. Handikapp, -patient, -klient,- pensionärs,- invandrar-,-

kvinnoorganisationerna och föräldraföreningarna hänförs till ”identitetsrörelsen”. Som

tillsammans med, idrottsföreningar och hobbyklubbar, s.k. ”interaktionsrörelsen, så utgör dessa

två rörelser tillväxten i det nutida frivilligorganiserandet.

Under 1980 och 1990 har nya riksorganisationer för olika sociala jourverksamheter t ex

kvinnojourerna tillkommit. Åtskilliga av de s.k. idérörelserna brukar också ses som en del av

folkrörelserna, och de kan betecknas som ”generalistorganisationer”. Därför att de har en bredd i

det sociala åtagandet (ibid.). Organisationer med anknytning till den s k identitetsrörelsen kan

ofta karaktäriseras som ”specialistorganisationer” och ibland benämns de som

”intresseorganisationer” .

Identitetsrörelse innebär att medlemmarna identifierar sig på något sätt med dem de hjälper.

Jourkvinnorna hjälper kvinnor som har utsatts för någon form av brott som utförts av vissa män,
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och som bottnar i en brist på jämställdhet, i en särskild situation och under särskilda

omständigheter. I kartläggningen av kvinnojourerna framkom att jourarbetet grundar sig på ett

slags vi och dom förhållande (Holmberg och Bender, 1998). De kvinnor som inte blir slagna och

de kvinnor som utsatts för våld. Jourkvinnorna identifierade sig med dem som gav stöd men

samtidigt som de också kände solidaritet med de misshandlade jourkvinnorna och ville ge dem

sitt stöd (ibid.).

Presentation av Kvinnojouren Alma

Intervju med ordföranden

Almas ordförande har arbetat i jouren sedan flera år tillbaka delgav mig följande beskrivning av

Almas verksamhet. Hon började med att ge en kort beskrivning av verksamheten som helhet. För

att sedan gå in på Almas samarbete med olika myndigheter och med brottsofferjouren. Intervjun

avslutades med en redogörelse för vilka olika föreläsningar som Alma medverkat i/eller

arrangerat under de senaste två åren, och en genomgång av innehållet i jourens utbildning som

ges till nya jourkvinnor.

Alma är en ideell politiskt och religiöst oberoende förening. Jourens målsättning är att ha en

fungerande jour dygnet runt för att kunna hjälpa och stödja kvinnor/tjejer som blivit utsatta för

psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Almas förebyggande arbete handlar om att sprida kunskap om

jämställdhet och om våld i relationer. Alma har sedan några år tillbaka också en tjejjour.

Tjejjourens syfte är att sprida kunskap till ungdomar om jämställdhet och våld i relationer. Jouren

tillhandahåller ett skyddat boende på orten dit kvinnor och deras barn kan ta sin tillflykt om detta

skulle behövas. Jouren finansierar sin verksamhet med hjälp av kommunala bidrag, donationer

och medlemsavgifter. Kvinnojouren Alma är medlem i en länskvinnojour och i Sveriges

Kvinnojourers Riksförbund.

Alma samarbetar med polisen, socialtjänsten, vården och med brottsofferjouren. För att illustrera
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hur detta samarbete fungerar ger ordföranden följande exempel:

En kvinna ringer jouren för att hon blivit misshandlad. Jouren hjälper henne att ringa till polisen

om hon vill detta. Jourkvinnan följer med henne till lasarettet. Där dokumenteras skadorna enligt

gällande rutiner. Kvinnan får också en tid för återbesök eftersom vissa skador visar sig först ett

par dagar efteråt. Om kvinnan ska till polisen för förhör finns även här framarbetade rutiner för

bemötande och handläggning av dessa ärenden. Om kvinnan behöver råd och stöd eller

försörjningsstöd kontaktar hon socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar skyndsamt med dessa

ärenden som innebär att inom en vecka får hon en tid för rådgivning samt försörjningsstöd om

hon är berättigad detta. Om misshandeln leder till en rättslig process får kvinnan stöd av ett

målsägarbiträde.

Nya rutiner har också arbetats fram i samarbetet med brottsofferjouren. När kvinnan gör en

polisanmälan, frågar polisen henne om hon vill att kvinnojouren ska kontaktas. Detta medgivande

noterar polisen på anmälningarna. Brottsofferjouren får ta del av de anmälningar som kommit till

polisen och de anmälningar som rör kvinnomisshandel, överlämnas till kvinnojouren. Syftet med

detta är att följa upp dessa ärenden på ett bättre sätt än vad som gjorts innan.

I samarbetet med Brottsofferjouren har man också gemensamt gått ut och informerat eleverna på

SFI-kurserna (svenska för invandrare) om vad svenska lagen säger om våld mot kvinnor och

barn. Informationen ges på mycket enkel svenska och ibland är tolk med.

Alma har medverkat som föreläsare vid olika utbildningstillfällen för polis, landsting och

socialtjänst. Alma har också gett föreläsningar för olika föreningar, organisationer och skolor

samt vid några tillfällen medverkat i media (radio, tv, press). Almas tjejjour har föreläst vid flera

tillfällen på fritidsgårdar och för konfirmationsgrupper.

För att rekrytera kvinnor till jouren arrangerar jouren regelbundna s.k. jourutbildningar. I

utbildningen ingår kunskaper om kvinnomisshandel, bland annat om normaliseringsprocessen

(Lundgren, 1992) som tar upp kvinnans successiva anpassning till den misshandlande mannens

normer och synsätt. Kunskaper som också ingår i utbildningen är, barnens situation när mamman

misshandlas, hur polisen, socialen och vården arbetar med dessa ärenden samt om lag och rätt.
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(Information av Almas ordförande 030501)

Statistik över Almas verksamhet 2002

Antal samtal där kvinna själv sökt hjälp  164

Antal samtal där vänner myndighet mm sökt hjälp för kvinna    98

Upprepad kontakt jouren haft till kvinna ex. träff, hjälp med

myndighetskontakt mm

 129

Kontaktförsök från kvinna där samtal brutits eller hon har pratat in på

telefonsvararen.

 39

Övriga kontakter jouren haft ex. föreläsningar, intervjuer,

myndighetssamarbete mm

 64

Totalt antal kontakter 494 samtal

Antal kvinnor som bott i lägenheten under 2002 12

Antal barn som bott i lägenheten under 2002 8

Totalt antal dygn för kvinnorna i lägenheten 287 dygn

Totalt antal dygn för barn i lägenheten 192 dygn

Antal invandrarkvinnor som sökt jourens hjälp 30

Antal ideellt arbetade timmar.*

*Jouren har dygnet runt jour, endast effektiva timmar räknade.

1520 tim

(Almas samtalsstatistik för år 2002)

Presentation av intervjupersonerna

Jag har intervjuat sex av de femton jourkvinnorna som arbetar på Alma. Intervjupersonerna är i
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olika åldrar och har varit aktiva i jouren mellan nio månader och åtta år. Alla sex jourkvinnorna

arbetar med jouren ideellt utöver sitt ordinarie arbete. Anledningarna till varför de började arbeta

i kvinnojouren har jag delat in i två kategorier. I den ena kategorin var skälen till intresset till för

att engagera sig i jourarbete att de hade olika erfarenheter av kvinnomisshandel. Med erfarenheter

av kvinnomisshandel menar jag att de (kanske) själva hade blivit misshandlade, eller kände de

någon i deras bekantskapskrets, väninna, släkting eller annan anhörig som blev misshandlad. Det

kunde också vara så att de i deras ordinarie arbete på något sätt kom i kontakt med misshandlade

kvinnor. I den andra kategorin var anledningen till att de började arbeta i kvinnojouren, att de

ville arbeta ideellt i syfte att göra någonting meningsfullt. Vidare var de intresserade av att hjälpa

andra människor. I den här kategorin så fanns en nyfikenhet för det ideella arbetet och ett intresse

för att arbeta med andra som hade samman intresse. Det kunde egentligen handla om vad som

helst och det de valde kvinnojouren berodde på slumpen eller att de kände någon som tipsat dem

om att börja arbeta i kvinnojouren. Sammanfattningsvis så hade de intervjuade olika erfarenheter

och olika anledningar till varför de började arbeta i jouren.

Jourkvinnornas egna berättelser - ett försök att förstå

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Jag redovisar de delar i intervjupersonernas berättelser

som under analysarbetet framträdde i tre olika kategorier. Dessa kategorier får utgöra rubriker i

resultatredovisningen. Efter varje kategori följer en teoretisk analys. Den första kategorin, att

vara en kompletterande resurs till socialtjänsten, lyfter fram hur jourkvinnornas fungerar som

rådgivare och som en förmedlare mellan de hjälpsökande kvinnorna och olika myndigheter.

Nästa kategori, engagemang och distans, tar upp jourkvinnornas personliga avgränsningar. För

att upprätthålla distansen skapar de lösningar som utgår från principen, att se människan som ett

autonomt och ansvarigt subjekt. Som kan skapa sig det liv hon önskar sig, och som är förmögen

att i alla livets skiften göra rationella val. Och den sista kategorin, att vara en medmänniska,

lyfter fram hur jourkvinnorna betonar och framhåller vikten av "att vara lite mer än en

medmänniska" Att de kan lyssna, samtala och skapa förtroende i relationerna med kvinnorna.
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Att vara en kompletterande resurs till socialtjänsten

Jourkvinnorna berättar att de fått samtal från kvinnor som blivit slagna och/eller hotade av en

man som de lever ihop med eller som de har levt ihop med. I samtalen med dessa kvinnor görs

alltid en förfrågan om de vill polisanmäla händelsen. En bedömning görs alltid om det är aktuellt

med ett skyddat boende. Denna bedömning görs av den jourkvinna som har hand om kvinnan

tillsammans med Sara som är anställd i jouren. Detta för att den skyddade bostaden skall nyttjas

rätt och inte missbrukas. Till jouren ringer också kvinnor som undrar vad lagen säger angående

ensam vårdnad, samboavtal m.m. De får också samtal från släktingar eller vänner som känner

någon som blir misshandlad, och vill få tips om hur de ska göra. Samtal från andra kommuners

socialtjänst förekommer också. Det handlar då oftast om att de behöver ett akut skyddat boende

på annan ort och undrar om jouren kan hjälpa dem med. Gertrud berättar att hon hade jouren när

socialtjänsten i en annan kommun ringde. De undrade om en kvinna och hennes barn kunde bo i

lägenheten. Kvinnan var i akut behov av ett skyddat boende. Gertrud kände sig pressad att hjälpa

till så gott hon kunde. Eftersom lägenheten var ledig såg jag hon inga problem men för

säkerhetsskull kontaktade hon Sara, i och med att det var hon höll i myndighetskontakterna.

Sara undrade om vem som stod för kostnaderna under deras vistelse här, och för eventuella

resekostnader. Hon undrade också vem skulle hjälpa dem att ta sig till jourlägenheten och vem

skulle hjälpa dem när de inte kunde bo i lägenheten längre. Gertrud kände att hon blev osäker så

hon lämnade över ärendet till Sara eftersom hon var mest insatt i dessa frågor. Gertrud säger så

här

”Jag ville verkligen hjälpa kvinnan och hennes barn och såg inget som skulle hindra

dem att bo i vår jourlägenhet. Läget var ju akut också. Men efter att pratat med Sara

som ställde så många frågor om kostnader och frågetecken kring vilken kommun som

skulle betala vad, blev jag osäker och visste inte riktigt hur jag skulle göra så jag

lämnade över ärendet till Sara”
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Jourkvinnorna stödjer också kvinnorna på så sätt att de hjälper dem med att bevaka deras

rättigheter. Är kvinnan i behov av någon hjälp av socialtjänsten eller polisen och hon upplever att

hon inte får den hjälp som hon har rätt till kan hon kontakta jouren. Av jouren får hon vägledning

i vad hon har rätt till för hjälp och jouren hjälper henne också med myndighetskontakterna.

Cecilia berättar hur hon hjälpte en kvinna med, att kontakta socialtjänsten, för att kvinnan ville ta

ut skilsmässa. På socialtjänsten ville de att parterna skulle ha parsamtal, vilket kvinnan inte gick

med på, men på socialtjänsten hänvisade man till att rutinerna var sådana. Kvinnan kände sig

tvingad att delta och kontaktade Cecilia som i sin tur tog kontaktade socialtjänsten och förklarade

att kvinnan hade varit i kontakt med kvinnojouren och hade flera skäl till att ha enskilt samtal.

När Cecilia hade förklarat situationen för dem på socialtjänsten, var det inte längre några problem

för kvinnan att få enskilt samtal.

”Det vi fick lära oss i jourutbildningen var att kvinnorna har rätt till enskilt samtal,

därför kände jag mig säker när jag förklarade detta för dem på socialen samtidigt som

jag också förklarade omständigheterna kring hennes situation, så sen var det helt okej

för kvinnan att få enskilt samtal”

Under det senaste året berättar jourkvinnorna att de fått samtal från invandrarkvinnor som förföljs

eller som ska giftas bort. Fanny berättar att hon fick ett samtal från skolsköterskan från en skola i

kommunen. Skolsköterskan ringde om en ung kvinna som skulle fylla 17 år. Den unga kvinnan

kom från en muslimsk familj och skulle giftas bort inom några veckor. Kvinnan var helt ifrån sig.

Hon ville inte gifta sig. Skolsköterskan hade försökt hjälpa kvinnan men visste inte riktigt hur

hon skulle gå tillväga. Hon hade kontaktat olika myndigheter och till och med skrivit till

politikerna men det var ingen som kunde hjälpa henne. Fanny kände sig villrådig, vad kunde hon

göra. Hon kontaktade Sara och de kom gemensamt fram till att kvinnan inte kunde bo kvar

hemma. Sara pratade med socialtjänsten och med polisen. Därefter hjälpte de kvinnan att komma

ifrån sin familj. Vidare ordnades en tillfällig bostad i ett familjehem till vilket föräldrarna inte

fick adressen till. Sara och polisen informerade föräldrarna om skälen till varför den unga

kvinnan skulle bo på familjehem.
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”Den unga kvinnan var förtvivlad och ville inte gifta sig mot sin vilja, lika förtvivlad

var hon över att vara tvungen att gömma sig för sina egna föräldrar. Det fanns en

rädsla hos mig att jag gjort fel, men i och med att skolsköterskan också hade sett den

unga kvinnans desperation och efter att ha rådgjort med Sara, tyckte jag att jag

handlat rätt”

Om man sammanfattar denna kategori berättar de intervjuade hur de ställs inför olika problem,

när de skall hjälpa kvinnorna. Sara som är anställd i jouren tycks fungera som en slags handledare

för jourkvinnorna. Eftersom det är till henne jourkvinnorna vänder sig till för att få hjälp med

olika bedömningar och ställningstaganden. Hon beskrivs också som "jourens ansikte utåt" av de

andra jourkvinnorna, i och med att hon håller i kontakterna med olika myndigheter.

Med hjälp av Habermas teori, tycks det vara så att i jourkvinnornas möten med de hjälpsökande

finns en strävan efter ett kommunikativt handlande. Ett kommunikativt handlande som utgår från

den konkreta människans situation, sammanhang och behov. Men den stödjande

jourverksamheten företräds också av andra intressen, som att följa jourens ideologi, och för att

samarbetet ska fungera med olika myndigheter, skapas olika riktlinjer som måste följas. Så även

om jourverksamhetens mål och ideal har utformats från livsvärldens behov och principer, måste

de också förstås i systemets sammanhang. Sara som är insatt i jourens rutiner kan sägas fungera

som en slags "trygghetsbärare" för jourkvinnorna. Jourens organisering och samarbetet med

socialtjänsten kan ses som ett system som skapar trygghet men ibland också begränsningar för

jourkvinnornas handlande gentemot de hjälpsökande kvinnorna. Begränsningarna för

jourkvinnorna kan beskrivas som att livsvärlden blivit rutiniserad eller koloniserad av systemet.

I berättelsen om den unga kvinnan vars föräldrar ville gifta bort henne och mot hennes vilja. .Så

hjälpte kvinnojouren henne att komma till ett familjehem. Ett familjehem med hemlig adress för

föräldrar och anhöriga. I och med att hon flydde och gömde sig för sina föräldrar, så kan de inte

heller gifta bort henne. Kvinnan kan sägas ha fått den hjälp. Som samhället har ett ansvar för
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enligt lag, att hjälpa henne med. Men även om samhället har tagit sitt ansvar, och hjälpt kvinnan i

den situation hon befann sig i. Så är det inte säkert att kvinnan, egentligen ville fly och gömma

sig på ett familjehem. Med Habermas teori om livsvärldsperspektivet, där människan har en

personlighet och olika känslor som man måste ta hänsyn till. Så innebär detta att den individ som

beskrivs i exempelvis Socialtjänstlagen, inte alltid svarar mot livsvärldsperspektivets olika

känslor och behov. Att plikttroget följa lagen, är alltså inte i alla sammanhang samma sak som att

handla kommunikativt, utan istället handlar det om ett instrumentellt handlande. Som hänvisar till

paragrafer istället för till olika känslor och behov.

Engagemang och distans

Jourkvinnorna berättar att bland de kvinnor som ringer kommer de då och då kontakt med

kvinnor som har psykiska funktionshinder eller/och är drogmissbrukare. Dessa kvinnor anser

jourkvinnorna att de inte kan hjälpa eftersom de inte har den kompetensen. Cecilia säger så här:

”När psykiskt sjuka kvinnor ringer tar det oftast en lång stund innan man kommer

fram till att de är psykiskt sjuka. Både psykiskt sjuka och/eller missbrukarkvinnor kan

ringa på okristliga tider. Att lyssna på dem, är väl det vi kan göra. För vi har inte de

kunskaper eller resurser som krävs för att hjälpa dem”

Jourkvinnorna berättar om tillfällen där de känt sig utnyttjade då de försökt hjälpa kvinnor som

kontaktat jouren. Erika berättar om när hon hjälpte en kvinna som blivit slagen av sin sambos

bror.  Erika och kvinnan träffades vid flera tillfällen och till en början fungerade det bra, men

efter ett tag så fick hon hjälpa kvinnan med både det ena och det andra. Det kunde handla om att

följa med på socialen eller följa med att titta på lägenhet. Erika kände det som hon höll på att

"ätas upp" av kvinnan och för att sätta gränsen för kvinnan tog Erika upp problemet på ett av

kvinnojourens möten. I detta forum fick hon till sig andra jourkvinnors liknande erfarenheter och

hur de hanterat det. Jourkvinnorna betonade kvinnornas egenansvar. När Erika träffade kvinnan
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vid ytterligare ett tillfälle satte hon gränsen för kvinnans utnyttjade, genom att förklara för henne

om kvinnojourens roll. Att kvinnojouren inte kunde hjälpa henne utan att hon var tvungen att

själv ta ett ansvar för sin livssituation.

"Det var som hon tyckte att jag helhjärtat skulle hjälpa och stödja henne i alla möjliga

situationer, för att hon hade blivit slagen. Det kändes som jag blev utnyttjad. Och

hade jag inte satt gränserna för vad hon ville jag skulle hjälpa henne med, så hade det

fortsatt än idag”

Berta berättar också om när hon känt sig utnyttjad av en hjälpsökande kvinna. Kvinnan ringde om

att hon behövde hjälp när Berta hade jouren. Hon ville ha stöd och hjälp av jouren när barnets

pappa skulle komma och hämta deras gemensamma dotter. Naturligtvis fanns det en viss

tveksamhet hos Berta och enligt de jourregler som finns ska man inte åka hem till någon men

Berta kände en ömhet för kvinnan som ringde och valde ändå att åka hem till hennes bostad. När

då mannen kom så uppstod ett häftigt och våldsamt gräl mellan mannen och kvinnan. Det blev så

våldsamt att hon uppmanades av kvinnan att ringa efter polis. Berta hamnade mitt i ett

familjekaos som var mycket obehagligt. Hon kände det som att hon blev indragen in i något som

hon inte själv valt att delta i. Efter den händelsen pratade Berta med en annan jourkvinna för att

reflektera över det som hänt. Berta berättar att hon numera blivit mera ifrågasättande och att hon

alltid frågar kvinnorna, varför de ringer jouren och vad är det de vill att jouren skall  hjälpa dem

med.

”Nu har jag blivit mera ifrågasättande när kvinnorna kontaktar jouren. Jag frågar dem

alltid varför de kontaktat jouren. Vad det är som de vill att jouren ska hjälpa dem

med”

I de intervjuades berättelser framkommer det att de i sitt bemötande gentemot kvinnorna utgår
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från att kvinnorna är trovärdiga. Men för att tolka situationerna och de öden de möter behöver

jourkvinnorna förklaringar. Förklaringar i form av teorier om kvinnomisshandel får de i jourens

utbildning. Men förklaringar föds också inom gruppen genom samtal, diskussioner och

resonemang i olika forum exempelvis på jourmötena. När det gäller drogmissbrukande kvinnor

och kvinnor med psykiska funktionshinder så hjälper inte jourkvinnorna dessa, då de inte anser

sig ha den kompetensen som krävs. Jourkvinnorna berättar hur de i mötena med de hjälpsökande

kvinnorna i vissa situationer känner sig utnyttjade, eller att de riskerar att "ätas" upp. För att

distansera sig och för att försäkra sig om att inte bli för mycket involverade i kvinnornas öden,

bemöter de kvinnorna utifrån synsättet, att kvinnorna själva har ett eget ansvar att klara upp sina

problem. Att i vissa situationer bemöta kvinnorna utifrån synsättet att kvinnorna själva har ett

eget ansvar, gör att det skapas lösningar som grundar sig på principer. Dessa principiella

lösningar blir ett sätt för jourkvinnorna att, dels markera deras ansvar som jourkvinna gentemot

de hjälpsökande, dels att skydda sina egna personliga gränser.

Med hjälp av olika principer skapas ett skydd för jourkvinnorna att bli alltför involverade, men

det finns också risker med principiella lösningar skriver Habermas (1990). Han menar att, med

mycket principiella lösningar krymper också utrymmet, att använda sitt eget förnuft, sin egen

kunskap, känsla, människo- och situationsförståelse. Med alltför mycket principer finns det en

risk för att känslor och förnuft förlorar sin betydelse i relationerna, och att det strategiska och

instrumentella handlandet tar över. De principiella lösningarna kan ses som ett system som

koloniserar livsvärlden. Denna kolonisering skapar gränser och ett skydd för alltför personlig

involvering. Men denna kolonisering av systemet riskerar också att skapa ett tekniskt och abstrakt

förhållningssätt gentemot de hjälpsökande. I och med att det strategiska och instrumentella

handlandet tar över.

Att vara en medmänniska

Jourkvinnorna berättar att de vid ett eller flera tillfällen varit kontaktkvinna. D v s fungerat som

ett ombud för den hjälpsökande kvinnan. Det kan handla att följa med till socialkontoret, att

hjälpa dem med att söka bostad, kontakta terapeut, läkare eller samtalsstöd. Jourkvinnorna
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alternerar med att ha jouren men varje jourkvinna tar hand om sitt fall. Det innebär att om den

hjälpsökande kvinnan vill prata med sin kontaktkvinna så ringer den jourkvinnan som har tagit

emot samtalet kontaktkvinnan, och ber henne kontakta kvinnan. Privata telefonnummer lämnas

aldrig ut. Jourkvinnorna ser det som värdefullt att hålla kontakten med de hjälpsökande

kvinnorna, inte bara per telefon utan att också träffas en eller flera gånger för att bygga upp en

relation för att på så sätt stärka kvinnan. Cecilia säger så här:

”En ung kvinna tog kontakt med mig när jag hade jouren. Hon ringde om att hon ville

prata med någon. Jag bestämde träff med henne på kontoret. Efter den träffen så tog

kvinnan mod till sig, och flyttade med sitt barn till egen lägenhet”

Jourkvinnorna berättar att när de har jouren kan telefonsamtalen handla om vad som helst. Det

går inte att förbereda sig. Somliga kvinnor som kontaktar jouren är mycket upprörda och nästan

skriker i telefonen medan andra är mycket tysta och fåordiga. Fanny berättar om en kvinna som

ringde till henne när hon hade sin jourvecka. Kvinnan var mycket förvirrad, skärrad och rädd.

Samtalet varade länge eftersom kvinnan hade svårt att samla sig för att kunna beskriva sin

situation. I samtalet framkom att kvinnan, under flera år, levt under psykisk terror av sin man.

Mannen var välutbildad, han hade ett arbete med hög status och ett gott anseende. Inom hemmets

fyra väggar var han dock en annan. Han kränkte och nedvärderade henne ständigt. Det som fått

henne att ringa till jouren var de ständiga hoten om att han skulle omyndighetsförklara henne om

hon inte gjorde som han sa. Fanny berättar att hon hade flera samtal med denna kvinna och fick

därmed en insikt i hennes livssituation och en förståelse för hennes beteende. Fanny säger så här:

”I början tyckte jag hon verkade vara nervös och virrig, men efter att jag fått höra hur

hon hade det hemma med mannen, så förstod jag varför hon var som hon var”

Fanny upplevde att kvinnan fått ett förtroende för henne. Det kändes som om de förstod varandra
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och att de kunde prata öppet med varandra. Fanny diskuterade också kvinnans situation med

Sara. De gjorde en bedömning hur de skulle kunna hjälpa henne och hennes barn att komma ifrån

mannen. Fanny hjälpte kvinnan och hennes barn att fly till den skyddade jourlägenheten. Mannen

anade misstankar och kontaktade jouren. Eftersom Fanny hade jouren var det hon som fick prata

med honom. Samtalet med mannen var mycket obehagligt, förutom att han var upprörd var han

också oerhört överlägsen och nonchalant. Fanny fortsatte att hålla kontakten med kvinnan så

länge kvinnan önskade och stöttade henne i sitt beslut att lämna mannen. Fanny säger följande:

”Han förklarade för mig vilken skam det var för honom och övriga i familjen, när

frugan, som han beskrev som mycket labil hade handlat i affekt och till och med hade

kontaktat kvinnojouren. När jag hörde detta blev jag ännu mer beslutsam över hur jag

verkligen ville engagera mig för att hjälpa kvinnan”

I de intervjuades berättelser framkommer betydelsen av att kunna lyssna och att kunna samtala på

så sätt att ett förtroende skapas i mötet med den hjälpsökande kvinnan. Så här säger Cecilia:

"Många samtal som jag har haft som jourkvinna, handlar om att skapa ett förtroende

genom att jag förklarar för henne om våran syn på kvinnomisshandel, att ingen ska

behöva finna sig i att nedvärderas eller kränkas på olika sätt. Samtalen handlar om,

vad det är vi kan hjälpa kvinnorna med. Jag frågar också kvinnan vad hon vill ha

hjälp med. Ofta är det så att kvinnan har ett stort behov av att prata av sig. De handlar

många gånger om att de vill ha någon som lyssnar på dem. De undrar om det finns

andra som har det så, om det är vanligt, en del skäms för vad grannarna ska säga. Det

som är positivt är att många kvinnor som ringer till jouren egentligen vet själva hur de

ska göra. Men behöver få bolla det med någon, för att våga lita på sig själva”

För att kunna prata med varandra och skapa en förtroendefullrelation krävs förmåga att sätta sig
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in i den andres situation och en förståelse för olika synsätt och värderingar. Gertrud berättar om

ett samtal med en kvinna som levde i en relation där mannen styrde och hon vågade inte säga

emot. Hon såg sig själv som misslyckad och med ett mindre värde än andra. Hennes uppväxttid

hade präglats av en mycket hård uppfostran och hennes far hade styrt hemmet med en järnhand.

Gertrud berättar följande:

”Jag blev upprörd när jag fick höra hur mannen behandlade henne. Jag försökte

förklara för henne att sådana förhållanden som hon levde i skulle ingen behöva finna

sig i dagens samhälle samtidigt som jag också försökte förmedla kvinnojourens

jämställda synsätt, att vi som kvinnor har samma rättigheter som våra män. Men

under samtalets gång upptäckte jag hur fel det lät och det kändes fel att propagera om

jämställdhet. När kvinnan pratade med mig så ville hon dela med sig sin verklighet,

det som var normalt för henne. Att då börja predika om jämställdhet kändes bara fel”

Vad det gäller arbetet med kvinnor som har barn berättar Doris om en kvinna som var mitt i en

vårdnadstvist. Doris upplevde det som att både kvinnan och barnen hade det jobbigt och mådde

dåligt, vilket gjorde att Doris kände både smärta och en kluvenhet när hon vid ett tillfälle träffat

kvinnan och barnen. Hon ansåg att mamman inte orkade med barnen samtidigt som hon inte ville

lägga sig i för mycket. Efter att hon diskuterat fallet med Sara valde hon ändå att kontakta

socialtjänsten i ärendet.

”Det tar på en när barn är med i bilden. Hjälpte en mamma som varit utsatt för

misshandel, hon var mycket tafatt med sina barn, barnen hade tomma blickar och

kläder som var för små. Pratade med Sara om det. Därefter kontaktade jag socialen.

Kände på mig att det var en jobbig miljö för barnen”

Av berättelserna framkommer hur jourkvinnorna bemöter de hjälpsökande kvinnorna utifrån
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jourens jämställdhetsideologi och att vara en hjälp till självhjälp. De intervjuade betonar vikten

av "att vara lite mer än en medmänniska" att kunna lyssna, att kunna samtala och bekräfta den

hjälpsökande kvinnan. Förutom detta betonas också empatisk förmåga och en självkännedom.

Att dessa egenskaper ses som så värdefulla kan ha sin förklaring i jourkvinnorna strävan efter att

skapa en gemensam plattform eller en slags gemensam värdegrund som i sin tur leder till en

förtroendefull relation. Att sträva efter en förtroendefull relation, kan också innebära, att de i

mötet med den hjälpsökande försöker skapa en ömsesidig förståelse av situationen.

Att finna en ömsesidig förståelse av situationen, är ingen konfliktfri process menar Habermas

(1990). Habermas talar om tre världar, som består av olika uppsättningar av socialt och kulturellt

konstruerade regler, som fungerar som en referensram och en vägvisare för att tolka situationen

(Habermas, 1990). Det är först när denna ömsesidiga förståelse uppnås, som det också sker ett

erkännande av varandra som två levande subjekt fortsätter Habermas (1990). När denna

förståelse saknas eller känns främmande, hotas den egna identiteten (ibid.).

Gertrud berättar hur hon i sitt försök att skapa en ömsesidig förståelse, förmedlat jourens

ideologi, om att kvinnor har samma rättigheter som män. Men detta uppfattades alltför

främmande av den hjälpsökande, som istället uppfattade ideologin som ett abstrakt styrsystem.

Sammanfattning

Med hjälp av de tre kategorierna framkom, att det i vissa situationer ställdes det krav på

jourkvinnorna på att vara en kompletterande resurs till socialtjänsten. På så sätt att de hade en

rådgivande och förmedlande funktion, medan i andra situationer handlade det mera om att vara

en medmänniska. Somliga av kvinnorna betonade vikten av att hjälpa kvinnan med det hon hade

rätt till enligt lag. Medan andra av jourkvinnorna istället betonade vikten av att ha medkänsla, en

personlig kännedom och en förmåga till inlevelse i den enskildes situation.

I vissa situationer ställdes krav på ett förhållningssätt som styrdes av ett instrumentellt handlande

gentemot de hjälpsökande. Medan i andra situationer ställdes istället krav på ett bemötande som
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handlade om medkänsla och bekräftelse. I kvinnojoursarbetet existerar således två olika roller.

Den ena av de båda rollerna är ”medmänniskan”, som förutsätter förståelse, förnuft och känsla.

Den andra är rollen som "en kompletterande resurs till socialtjänsten". Som innebär att följa olika

rutiner, regler och att samverka med olika myndigheter. Beroende på hur situationen ser ut

pendlar jourkvinnorna mellan dessa båda roller.  Med Habermas samhällsteori kan detta

beskrivas som att jourkvinnorna växlar mellan livsvärldens perspektiv och systemperspektivet,

beroende på vilken roll de företräder. Habermas (1990) menar att dessa båda perspektiv är

ömsesidigt beroende av varandra. Livsvärldsperspektivet är beroende av systemperspektivet och

skulle i någon form påverkas om systemet förändras. Samtidigt som också systemperspektivet är

beroende av livsvärldsperspektivet, och skulle påverkas på olika sätt om livsvärlden förändrades.

I och med att de båda perspektiven är beroende av varandra går det inte att utesluta jourkvinnorna

sociala relationer med de hjälpsökande kvinnorna utan att det också skulle påverka olika

samordningar, rutiner och principer. Men det går inte heller att utesluta principerna,

samordningarna eller rutinerna, utan att det också skulle påverka de sociala relationerna med de

hjälpsökande.

Avslutande diskussion

Syftet med den här studien har inte varit att generalisera, utan istället att ge en djupare förståelse

för jourkvinnornas förhållningssätt och bemötande gentemot de hjälpsökande, utifrån jourens

ideologi och samverkan med olika myndigheter.

I resultatet framträdde tre kategorier, att vara en kompletterande resurs till socialtjänsten,

engagemang och distans, och att vara en medmänniska. Med hjälp av de tre kategorierna

framkom att i jourarbetet existerar två olika roller. Den ena av de båda rollerna är medmänniskan,

en roll som förutsätter förståelse, förnuft och känsla. Den andra är rollen som "en kompletterande

resurs till socialtjänsten" som handlar om att följa olika rutiner, regler och att samverka med olika

myndigheter. Jourkvinnorna pendlar således i sin jourkvinnoroll mellan dessa båda roller

beroende på hur situationen ser ut. Med hjälp av Habermas samhällsteori kan detta beskrivas som
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att jourkvinnorna växlar mellan livsvärldens perspektiv och systemperspektivet. Habermas menar

att vi i egenskap av fysiska varelser aldrig lämnar vardagen eller med andra ord livsvärlden. Vi

lever i den jämt och ständigt trots att vi i vissa situationer är företrädare av samhällets

systemperspektiv (Habermas, 1990). Jourkvinnorna växlar mellan de båda perspektiven, och

beroende på situationen företräder de antingen det ena eller det andra perspektivet.

I de tre kategorierna framkom att vissa situationer ställdes krav på att inta ett ”professionellt”

förhållningssätt i den bemärkelsen att jourkvinnorna styrdes av ett instrumentellt handlande,

medan andra situationer efterfrågades istället en förtrolig medmänniska. Men oberoende av

situationen så betonade somliga av jourkvinnorna vikten av att se till att kvinnorna verkligen fick

den hjälp de hade rätt till. Medan andra av jourkvinnorna istället betonade vikten av att ha

medkänsla, en personlig kännedom och en förmåga till inlevelse i den enskildes situation. Att ha

medkänsla, en personlig kännedom och en förmåga till inlevelse i den enskildes situation kan

beskrivas som ett omsorgsrationellt handlande (Eliassson, 1996). Omsorgsrationalitet kräver

personlig kännedom och en viss förmåga till inlevelse i den enskildes situation. Samtidigt som

det omsorgsrationella handlandet också kräver fackkunskaper och färdigheter för att hantera den

ångest som ofta uppstår i möten med hjälpbehövande människor (ibid.). Somliga av

jourkvinnorna var således mera omsorgsorienterade och när de hjälpte kvinnorna betonades

bekräftelse och stöd. Medan andra var mera feministiskt orienterade och när de hjälpte kvinnan

betonades det arbete som handlade om att synliggöra kvinnans rättigheter såväl för den

hjälpsökande kvinnan som för olika myndigheter.

Jag försökte se om det fanns några samband. Mellan de jourkvinnor som valt att arbeta ideellt på

grund av att de hade olika erfarenheter av kvinnomisshandel, och om de i sitt förhållningssätt

gentemot de hjälpsökande betonade kvinnans rättigheter eller om de istället betonade

medmänniskan. Även mellan de jourkvinnor som valde att arbeta ideellt i jouren. För att de ville

göra något meningsfullt och hjälpa andra människor försökte jag se om jag hittade några

eventuella samband med att de i sitt förhållningssätt gentemot de hjälpsökande betonade

medmänniskan eller det professionella. Men jag kunde inte hitta några som helst samband.

I de tre kategorierna framträdde hur rutinerna och principen om människans egenansvar skapade
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trygghet och personliga gränssättningar för jourkvinnorna. Samtidigt som också rutinerna i vissa

situationer också skapade begränsningar för deras handlande gentemot de hjälpsökande

kvinnorna.

Jourkvinnorna betonade vikten av att vara lite mer än en medmänniska. Som att ha en förmåga

till att lyssna, att ha inlevelseförmåga, att kunna samtala och bekräfta den hjälpsökande kvinnan.

Jourkvinnorna kan sägas sträva i sina relationer med de hjälpsökande, efter en gemensam

värdegrund för att uppnå en ömsesidig förståelse.

Jourkvinnorna beskrev hur de för att distansera sig och för att försäkra sig om att inte bli för

mycket involverade i kvinnornas öden, bemötte kvinnorna utifrån principen, att kvinnorna själva

har ett eget ansvar att klara upp sina problem. Detta kan med Eliasson term beskrivas som en

halverad människosyn (ibid.). I kategorierna framträder hur jourkvinnorna arbetar utifrån hjälp

till självhjälpsfilosofin. Denna filosofi utgår efter synsättet att i första hand ska personen klara det

själv och den som hjälper ska bara hjälpa till vid de moment som personen inte klarar själv. Det

innebär att se människan utifrån en helhetssyn och att bemöta de hjälpsökande med respekten

såväl för deras självbestämmande och respekten för deras hjälpbehov (ibid.). Det var

jourkvinnornas egna omdömen och ställningstaganden som låg till grund för hur de tillgodosåg

de hjälpsökande hjälpbehov och respekterade deras självbestämmande. Jourkvinnorna beskrev att

de diskuterade med varandra i olika forum t ex. på jourmötena om hur de skulle tolka och

förhålla sig till de hjälpsökande kvinnornas olika problem.

Om jag gör jämförelser med studiens resultat och med tidigare studier så är det finns det en hel

del likheter och några skillnader. Den första kategorin lyfte fram jourkvinnornas arbete och deras

roll som en slags kompletterande resurs till socialtjänsten. Vilket kan jämföras med hur

jourkvinnorna och myndigheterna i Holmbergs och Benders såg kvinnojourens verksamhet i

huvudsak som ett komplement till socialtjänsten. I Malin Åkerströms studie (1990) upplevde

jourkvinnorna, organiseringen av jourens arbete som flexibelt och ibland också som kaotisk och

oberäknelig. Jourkvinnorna upplevde också jourarbetet som tungt. Att arbetet upplevdes som

tungt har inte kommit fram i denna studie. Detta kanske kan förklaras genom att jouren var

välorganiserad och den person som var anställd, hade både en handledande och en samordnade
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funktion.

Att jourkvinnorna fungerade som rådgivare såväl för de hjälpsökande som för olika myndigheter

har framkommit både i min studie och i tidigare studier. Likaså att missbrukarkvinnor samt

kvinnor med psykiska problem hänvisas till andra instanser eftersom jourkvinnorna ansåg sig inte

ha den kompetensen som krävs för att bemöta dessa kvinnor.

Avslutningsvis vill jag diskutera lite kring de olika föreställningar som finns i samhället, om vem

den misshandlade kvinnan är. I massmedia utmålas oftast den misshandlade kvinnan som den

grovt slagna kvinnan vilket utesluter andra former av psykiskt våld. Detta medverkar till att

många kvinnor saknar ord för vad de utsätts för i sitt förhållande (Holmberg och Bender, 2001).

När kvinnomisshandel diskuteras som en politisk fråga görs det oftast i termer av att vara ett

kultur - eller segregationsproblem. Man talar då om invandrade kvinnor och män som offer eller

gärningsmän (Eldén, 1999). I båda fallen förstärks bilden av att detta är något som drabbar "den

andra". Med andra ord att våld i parrelationen är något som tar sig uttryck på ett särskilt sätt

och/eller förekommer bland en särskild grupp människor. Den samhälleliga bilden av själva

misshandelsrelationen präglas av slag och förnedring. Och det finns självklart relationer som helt

domineras av mannens kontroll och kränkande behandling av sambon/frun (Holberg och Bender,

2001). Men också denna bild är att utmåla det värsta tänkbara scenariot som scenariot i sig.

Själva underordningens socialpsykologi innebär dessutom att den underordnade fokuserar på det

positiva i relationen så långt detta är möjligt (Holmberg, 1993). Vilket betyder att kvinnor in i det

längsta lyfter fram det som känns positivt och gott i förhållandet och undviker att fokusera på

förolämpningar, kränkningar och andra övergrepp. Att då reproducera föreställningar som

likställer det grövsta våldet med allt det andra som också är uttryck av våld är att indirekt

medverka till kvinnors fortsatta utsatthet (Holmberg och Bender, 2001). Verkligheten är således

betydligt mer komplex än de bilder och föreställningar som ges av de misshandlade kvinnorna.

Våld mot kvinnor handlar om allt från den första kränkningen eller hotet i ett nytt förhållande till

depression och otrygghet i flera år efter att relationen avslutats (ibid). Det finns inga enkla och

tydliga kriterier eller tecken på vilka dessa kvinnor är och vad de har varit utsatta för. Kvinnorna

söker ofta för helt andra problem än misshandeln och vänder sig till en mängd olika aktörer

exempelvis till någon kvinnojour.



45

Framtida forskning

I resultatet av min studie framkom bland annat vilka svårigheter som en jourkvinna ställdes inför

då hon skulle hjälpa en kvinna som var tvungen att gömma sig eftersom hon skulle giftas bort

mot sin vilja. Med tanke på att vi idag lever i ett samhälle som består av en etnisk och kulturell

mångfald. Som i sin tur leder till att vår syn på moral ser olika ut beroende på vilken religion och

kultur vi tillhör. Så är det av betydelse att få en djupare förståelse för och en kunskap om, hur vi

kan bemöta hjälpsökande kvinnor som lever i andra kulturer på bästa sätt. Därför skulle det vara

intressant att i framtida forskning närmare studera hur en muslimsk kvinnojour arbetar och

bemöter de hjälpsökande.

Såväl min studie som tidigare studier om kvinnojourens verksamhet visar på att kvinnojouren har

en rådgivande och förmedlande funktion. I och med att den samhälleliga utvecklingen alltmer

leder mot att frivilliga verksamheter i högre utsträckning samverkar med det offentliga. Så

förutom att studera hur en muslims kvinnojour arbetar skulle det vara intressant att i framtida

forskning också studera fördelning av ekonomiska, personella resurser och organisering i ett

samarbetsprojekt med socialtjänsten och kvinnojouren. Att studera ett samarbetsprojekt kanske

möjliggör till att nya samarbetsformer upptäcks. Nya samarbetsformer för att trygga de utsatta

kvinnornas behov och för att på bästa sätt fördela ekonomiska, personella resurser och den

kompetens som finns.
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Hej !

Jag heter Ywonne Johansson och läser för närvarande en magisterkurs i socialt
arbete på Socialhögskolan, Lunds universitet. I kursen ingår att göra en D-uppsats
på 10 poäng. Jag har i min uppsats valt att studera kvinnojourens stödjande
verksamhet. Mer specifikt är syftet med studien att beskriva och försöka förstå
några jourkvinnors uppfattningar och uttalanden om hur de ser på sin
jourkvinnoroll och på deras bemötande och förhållningssätt gentemot de
hjälpsökande.

Jag vänder mig till Dig som är aktiv i en kvinnojour och som har gett hjälp och stöd
till kvinnor som sökt sig till kvinnojouren. Jag kommer att göra personliga
intervjuer för att samla in information till min undersökning.
Undersökningen bygger på frivilligt deltagande. Det Du säger i intervjun kommer
endast att användas i min uppsats. Dina uppgifter kommer att behandlas
konfidentiellt och i uppsatsen är du anonym. Intervjun tar ungefär 60 minuter och
jag kommer att använda mig utav bandspelare. Intervjufrågorna inriktar sig på hur
du ser på och upplever ditt engagemang i kvinnojouren. Du kommer att få en
utskrift av intervjun för att få möjlighet att kontrollera att jag uppfattat det du sagt i
intervjun rätt. Tid och plats för intervjun kommer vi muntligt överens om.

Du kommer att vara till stor hjälp för mig och jag tackar på förhand för Ditt deltagande.

Med Vänliga Hälsningar

Ywonne Johansson
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Frågestöd vid intervju

Vad är ditt ordinarie arbete?

Vad var det som gjorde att du valde att engagera dig i kvinnojouren?

Hur många år har du varit aktiv i kvinnojouren?

Vilka förväntningar hade du på jourarbetet när du började?

När en kvinna ringer, hur kan ett samtal se ut?

Kan du ge exempel på vad det är för problem kvinnorna kontaktar jouren för?

Beskriv en situation när det har känts bra.
Motivera

Beskriv en situation när det känts jobbigt.
Motivera

Kan jouren hjälpa alla kvinnor ?
Motivera

Vad för slags kunskap är viktig i jourarbetet?
Motivera

Kan vem som helst börja arbeta i jouren?
Motivera

Beskriv hur du tycker samarbetet med andra myndigheter fungerar?
Motivera

Hur tycker du samarbetet i jouren fungerar ?
Motivera

Vad tycker du är viktigt i ditt arbete som jourkvinna?
Motivera
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