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Abstract 

 

Authors: Ingrid Leandersson, Malin Jönsson 

Title: The situation of children at women’s shelters – A qualitative study of the work with 

children in women’s shelters based on the staff’s perspective  
Supervisor: Malinda Andersson 

Assessor: Mikael Sandgren 

 

 

The purpose of our essay was to highlight the situation among children in women's shelters in Sweden in 

addition to inquire into the practical work regarding children. The theories we have applied is childhood 

sociology, attachment theory as well as theory of cooperation. We conducted five semi-structured interviews at 

five different women's shelters with staff possessing a certain responsibility regarding children. The shelters we 

visited had all a significant children's perspective. The interviewees regarded children as agents and they catered 

for the desires and needs of the children to the utmost extent. All shelters strived to achieve a life as normal as 

possible for mothers and children. They offered conversational support to children as well as support in the 

relation between mother and child. They also played a significant role in establishing necessary contacts for 

mother and child. It was clarified in the interviews that the length of stay at the shelters tend to become longer as 

a result from the fact that the relocation to regular housing is limited due to the current housing shortage. 

Considering the purpose of women’s shelters as a temporary solution for mothers and children in need of 

protection this is unfortunate. We discovered that even if the work was based on a children's perspective at the 

shelters, it was difficult to meet all the needs of the children since it was at times difficult to achieve a 

functioning cooperation with the other operators of the society. For instance, we came to the conclusion that 

although there is compulsory school attendance in Sweden, the placing of children in women's shelters resulted 

in an interruption from school for a longer or shorter time. Contact with a child psychologist when needed was 

also a pronounced problem. 
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Förord 
 

Vi vill först och främst rikta ett varmt tack till våra intervjupersoner som trots späckat schema 

tog sig an oss. Ni delade med er av era erfarenheter, besvarade våra frågor och gav oss en 

inblick i ert dagliga arbete. Utan er medverkan hade vår uppsats inte kommit till. 

 

Vi vill tacka vår handledare Malinda Andersson för goda råd och tips. 

 

Tack till Solveig Bengtsson som gav oss inspiration för ämnesvalet till vår uppsats, samt även 

för korrekturläsning av densamma. 

 

 

Ingrid Leandersson och Malin Jönsson 

Helsingborg 2016 
  



4 

 

Innehållsförteckning 

 

Förord ......................................................................................................................................................................................... 3 

Inledning .............................................................................................................................................................. 5 

Problemformulering .............................................................................................................................................................. 5 
Syfte .............................................................................................................................................................................................. 6 
Frågeställningar ..................................................................................................................................................................... 6 

Kunskapsläge ...................................................................................................................................................... 7 

Litteratursökning..................................................................................................................................................................... 7 
Kvinnojourens verksamhet .................................................................................................................................................. 7 
Konsekvenser av våld i hemmet ........................................................................................................................................ 8 
Barn som offer och aktör ..................................................................................................................................................... 9 
Behandling och stöd ............................................................................................................................................................11 
Förskola/skola och fritid....................................................................................................................................................12 
Socialtjänsten som uppdragsgivare och samarbetspartner ................................................................................13 
Vår studie i förhållande till tidigare forskning .........................................................................................................14 

Metod och metodologiska övervägande ..................................................................................................... 15 

Hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats ......................................................................................................15 
Val av metod ...........................................................................................................................................................................15 
Urval och tillvägagångssätt .............................................................................................................................................17 
Etiska överväganden ...........................................................................................................................................................17 
Studiens tillförlitlighet ........................................................................................................................................................18 
Bearbetning av vårt empiriska material ......................................................................................................................19 
Arbetsfördelning ....................................................................................................................................................................19 

Teori ................................................................................................................................................................... 20 

Barndomssociologi ...............................................................................................................................................................20 
Anknytningsteori ...................................................................................................................................................................20 
Samverkan ur ett nyinstitutionellt perspektiv ............................................................................................................21 
Teoriernas betydelse för vår analys ..............................................................................................................................22 

Resultat och analys ......................................................................................................................................... 23 

Det praktiska arbetet med barn på kvinnojourer ....................................................................................................23 
Miljö/Boende ............................................................................................................................................................ 23 
Delaktighet/umgänge ............................................................................................................................................ 26 
Mående/samtal ........................................................................................................................................................ 28 
Fritid/aktivitet/kompisar....................................................................................................................................... 31 
Föräldrarollen/mammarollen ............................................................................................................................. 33 
Skola/Förskola ........................................................................................................................................................ 35 

Samverkan med olika aktörer ..........................................................................................................................................37 
Samhället sviker ...................................................................................................................................................... 40 

Avslutande diskussion .................................................................................................................................... 42 

Referenser ......................................................................................................................................................... 45 

Bilagor ................................................................................................................................................................ 48 

Intervjuguide ...........................................................................................................................................................................48 



5 

 

Inledning 

 

Problemformulering 
 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har länge uppmärksammats som ett socialt 

problem. Då samhället misslyckats med att ge skydd till kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation samt deras barn växte kvinnojourer i Sverige fram i mitten av 1970-talet. Antalet 

kvinnojourer har alltjämt ökat till antalet och de flesta är idag medlemmar i någon av de två 

riksorganisationerna, Roks och Unizon (Rösare 2015:15). Under 2011 tillbringade mer än 

4000 vuxna och 2700 barn minst en natt på kvinnojour/skyddat boende, majoriteten av de 

vuxna var kvinnor, endast 70 var män (Socialstyrelsen 2013).  När kvinnor som har barn är i 

behov av skydd följer barnet med stor sannolikhet med sin mamma till kvinnojouren. Barn 

kommer till kvinnojourer då de i hemmet befinner sig i ett utsatt läge eftersom de har upplevt 

våld i nära relation. Isdals definition av våld framhåller både våldshandlingen såväl som dess 

konsekvens. “Våld är varje handling riktad mot en annan person som, genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal 2001:34). Betoning på barns upplevelse av 

våld innebär att framhålla att barn påverkas av våld med flera sinnen, genom att se, höra och 

känna våldet (Överlien 2012:22). Våldet kan ha upplevts nyligen men kan även pågått under 

längre tid. Barnet rycks ofta upp abrupt från sitt hem och hamnar på en helt okänd plats som 

kvinnojouren utgör. De vet inte varför de är där eller under hur lång tid de ska stanna, 

framtiden är dessutom oviss (Wilén 2010:6-7). Mamman som kommer till kvinnojourer 

befinner sig i en krissituation och i samband med det kan man utgå från att hennes 

föräldraförmåga är kraftigt nersatt, varför kvinnojouren behöver ta ansvar för barnet då 

mamman är i behov av eget stöd (Rösare 2015:193). 

 

I juli 2007 ändrades en paragraf i socialtjänstlagen som medförde att barn som bevittnat våld 

ska ses som brottsoffer (SoL 5 kap§11), vilket innebär att socialtjänstens skyldighet att 

ombesörja för dessa barn har skärpts. Det har således tydliggjorts att barn som tvingas 

uppleva våld i hemmet är brottsoffer och att barn som är brottsoffer har specifika 

skyddsbehov (Blomgren 2014:2; Överlien 2012:5). I en hemmiljö där det förekommer våld 

mellan vuxna utgör hemmet en otrygg plats istället för en trygg zon vilket man oftast 

betraktar hemmet som. I ett otryggt hem är risken för att barn själva blir utsatta för våld 10 

gånger större än i hem som är fria från våld. Att uppleva våld kan vara traumatiskt för barn. 
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Den form av våld som sker i nära relationer är ofta återkommande och redan vid mycket tidig 

ålder visar barn tydliga negativa tecken när en förälder utsätter den andra föräldern för våld. 

De äldre barnen löper en ökad risk för olika typer av beteendeproblem, vardagliga situationer 

kan bli komplicerade i skolan samt i relationer med vänner (Överlien 2012:5, 27-29). 

 

Inom forskning och politik har barn som befinner sig på kvinnojourer först på senare tid 

uppmärksammats varför forskning i ämnet är mycket begränsad. Tidigare skildrades 

kvinnojourer endast utifrån kvinnors perspektiv och barn på kvinnojourer osynliggjordes i 

stor utsträckning (Eriksson, Oranen, Solberg & Bø Vatnar 2007:5-6). Våra två stora 

riksorganisationer för kvinnojourer i Sverige, Roks och Unizon, har numera i större 

utsträckning börjat arbeta för att stödet till barn som befinner sig på kvinnojour ska förbättras 

(Rösare 2015:9; Wilén 2010:6). Många av jourerna är självständiga föreningar som 

visserligen till viss del har gemensamma stadgar om verksamhetens uppdrag, men som själva 

lägger upp sitt arbete vilket bidrar till att stödet till barn kan variera mycket mellan de olika 

kvinnojourerna (Wilén 2010:7). Därför är det av intresse att undersöka hur arbetet på 

kvinnojourer kan bidra till en utveckling där barn i en utsatt situation synliggörs. 

 

Syfte   
 

Syftet med vår uppsats är att förstå barns situation på svenska kvinnojourer, undersöka hur 

arbetet med barn går till och vilken betydelse samverkan med andra aktörer i samhället har 

utifrån personalens perspektiv. 

 

Frågeställningar 
 

Hur uppmärksammas barns situation i arbetet med barn på kvinnojourer? 

 

I vilken utsträckning har barn möjlighet att påverka sin situation på kvinnojourer? 

 

Vilka aktörer samverkar kvinnojourer med i arbetet med barn? 
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Kunskapsläge 

 

Litteratursökning 

 

När vi bestämt oss för forskningsämne sökte vi efter litteratur via Lunds Universitets portal, 

Luvit och genom Ämnesguide för socialt arbete. Vi sökte via länk till Lunds Universitets 

bibliotek, Lovisa. Vi har även sökt via internet på sidor som har relevans för vårt 

ämnesområde och vi hittade då information från bland annat Rädda Barnen och 

Socialstyrelsen. De keywords vi använde oss av var: våld, nära relation, barn samt 

kvinnojour. Under sökningens gång fann vi ett tydligt mönster av vilka personer som skrev i 

ämnet. Vi har tittat på referenslistan samt att författarna har avsnitt om metod, syfte, analys 

och sammanfattning därav har vår litteratur vetenskaplig relevans.  

 

Kvinnojourens verksamhet 

 

Peter Rösare (2015) beskriver i Det gäller barnen. Barn och unga på skyddat boende 

kvinnojourernas verksamhet. Han påpekar att det är av vikt att kvinnojourerna arbetar för att 

tillgodose barns behov såväl som mammors behov. Därför behöver arbetet med barnen 

organiseras så att barns perspektiv sätts i fokus. Kvinnojourernas huvuduppgift är att ge stöd 

och skydd för barn och för kvinnor, men de kan även vara drivande för att stärka barns rätt 

genom att förmedla, för barn, viktiga kontakter i samhället. Kontakter som kan vara aktuella 

är socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), förskola/skola med flera (Rösare 

2015:113). Lokalernas utformning på kvinnojouren påverkar barnen, ett välutformat rum kan 

verka som en fristad och uppmuntra till umgänge med andra barn. En del kvinnojourer har 

personer med speciellt barnansvar, vilket innebär att de har hand om aktiviteter som är riktade 

mot barn. Föreningsliv kan även det verka stödjande för barn, men hinder för deltagande kan 

vara att mamman har svag ekonomi eller att barnet har skyddade personuppgifter vilket 

många föreningar har problem att hantera. Även om barn är trygga på en kvinnojour finns det 

faktorer som gör att de kan uppleva tiden på kvinnojouren som påfrestande, det finns saker i 

vardagen hemma som barn kan sakna, även om vardagen hemma var svår. De kan sakna sitt 

rum, sina leksaker, eventuella husdjur samt familjens vardagsrutiner. När barn kommer till en 

kvinnojour tappar de sannolikt kontakt med kompisar, familj och släkt. Under vistelsen på 
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kvinnojouren kan barn hälsa på vänner, men inte bjuda hem någon till sig (Rösare 2015:119-

121). 

 

Kjerstin Almqvist och Anders Broberg (2013:61) tydliggör i sin studie Barn som bevittnat 

våld mot mamma - en studie om kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg att 

barn ofta är positiva till kvinnojourer trots att lokalerna sällan är anpassade efter barns behov. 

Ofta råder det trångboddhet för mamma och barn, dessutom är utrymmet för lek begränsat.  

 

Konsekvenser av våld i hemmet 

 

Författarna till antologin Barns röster om våld - Att tolka och förstå (Eriksson, Källström 

Cater, Dahlkild-Öhman & Näsman red. 2008) arbetar alla med forskning om barn som 

upplever våld i hemmet. När det förekommer våld mellan föräldrar är risken för att barn i 

familjen också utsätts för våld relativt stor. Även om barnet inte är direkt utsatt är 

sannolikheten att barnet utsätts för psykisk misshandel stor eftersom barns upplevelse av våld 

mot en närstående kan betraktas som just psykisk misshandel. Risken för att barn som inom 

hemmet upplever våld mot en vårdnadshavare drabbas av känslomässig och beteendemässig 

problematik såväl under uppväxttiden som senare i livet ökar. Våldsupplevelser kan te sig 

hemska och pressande och kan medföra allt från depression och stark rädsla till trauma hos 

barn, vilket innebär att barnet reagerar både fysiskt och psykiskt (Näsman, Källström Cater & 

Eriksson 2008:13-14). Traumatisering till följd av upplevt våld betraktas som en mycket svår 

känsloreaktion. Trauma betyder att barnet utsätts för väldigt överraskande, förkrossande, 

obehärskade och slitsamma incidenter som det inte har möjlighet att undkomma eller på egen 

hand bearbeta. Så kallat typ2-trauma, vilket innebär varaktigt och återkommande trauma, är 

vanligast förekommande hos barn som upplever våld i hemmet. 

 

Viktigt att förstå är att barns upplevelser av våld skiljer sig åt. Det beror dels på karaktären av 

våld och hur barnets livssituation i övrigt ser ut. En annan riskfaktor för barn som upplever 

våld är att det inte utvecklar andra strategier att lösa tvister än genom våld (Källström Cater 

2008a:66). Vidare kan trauman som inte bearbetas leda till posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD), vilket innebär att barnet upplever att våldet fortfarande pågår. Det räcker att barnet 

blir påmint eller funderar över våldet för att det ska bli skräckslaget. Eftersom våld inom 

hemmet kan betraktas som ett tabubelagt ämne är det svårt för barn att prata om sådana 
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händelser och därmed hindras deras möjlighet för återhämtning (Näsman, Källström Cater & 

Eriksson 2008:14). Risk för problem kan öka om barnet tidigare haft exempelvis en 

depression eller genomgått en livskris, barnet har ett utåtagerande beteende eller om sociala 

kontakter saknas och om kommunikationen i hemmet är bristfällig samt förbjuder 

känsloyttringar. Många barn delar dock upplevelsen av att de inte kan tolka våldet och 

därmed vet de inte heller i vilket sammanhang våldet kommer att utlösas. Eftersom de inte 

kan förutse våldet lever de i en konstant skräck. Många barn kan också uppleva en 

skamkänsla och att de bär ansvar för våldet eftersom barnet inte förstår vad som ger upphov 

till våldet (Källström Cater 2008b:183-184). 

 

I sitt antologibidrag i Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik (Eriksson red. 

2007) pekar Källström Cater på att upplevelser av våld inom hemmet är extra allvarligt 

eftersom våldet utförs och riktas mot barnets viktiga omsorgspersoner vilka barnet är starkt 

beroende av. Våldet påverkar hur familjemedlemmarna fungerar tillsammans samt hur 

mamman, som våldsutsatt, hanterar kommunikation och samspel med barnet vilket har stor 

betydelse för barnets mående (Källström Cater 2007:46-47). 

 

Barn som offer och aktör 

 

Anne Solberg (2007) har i sin studie “Hur förhåller sig barn till våld i hemmet?” forskat om 

hur barn relaterar sig till vardagslivet och hur de agerar i sin faktiska situation då de upplever 

våld i hemmet. Solbergs forskning baseras på intervjuer av 19 barn som har erfarenhet av 

vistelse på kvinnojour eller kriscenter. Solberg menar att barn i familjer där våld förekommer 

inte är passiva mottagare utan bör betraktas som offer såväl som aktörer. Barn reagerar på 

olika sätt utifrån sin egen bedömning av vad som är möjligt att få till stånd. Genom olika 

handlingar strävar barn efter att minimera skadorna av våldet (Solberg 2007:27). Vissa barn 

ingriper i våldssituationer mellan föräldrar, dels genom verbala uttryck men även fysiskt 

genom att gå emellan föräldrarna. En del barn håller avstånd till våldet för att undvika att se 

och höra våldsgärningarna. 

 

I Solbergs analys framgår det att hörselintryck kan kännas mer skrämmande än att faktiskt 

bevittna själva händelsen. Solberg uppmärksammar även hur syskon fungerar som ett lag för 

att försöka minimera våldet och stödja mamman. Samhörigheten och lojaliteten mellan 
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syskon är mer påtaglig än den med mamman (Solberg 2007:28-31). Anledningar till att barn 

håller tyst om våldet kan vara flera och för att kunna hjälpa barn är det viktigt att ha 

kännedom om anledningen. Det kan handla om att minska skammen, undvika att betraktas 

som avvikande, avgränsa våldet tidsmässigt eller att riskbedöma tilltagande våld. Däremot 

verkar inte lojalitet mot föräldrar vara avgörande som man tidigare har trott. Viktiga 

förutsättningar för att barnet ska välja att berätta är att det får chansen till det, att det finns ett 

tydligt mål med det och ett samband till andra (Solberg 2007:30-35). 

 

Solberg menar att ett viktigt utgångsläge för att få hjälp är att barnet känner förtroende för 

någon utomstående så att det kan tala om sin hemlighet (Solberg 2007:28-30). Solberg 

synliggör även att ett vedertaget synsätt om att barn mår bäst av att bo hemma inte 

överensstämmer med barns berättelser. Vad som är bäst är förknippat med hur förhållandena 

ser ut. Barn uttrycker att flyttning till kvinnojour/kriscenter har inneburit en bättre tillvaro 

eftersom de kommit undan våldet och kan känna sig trygga. Det kan även medföra att 

förutsättningarna för att träffa jämnåriga ökar (Solberg 2007:32-33). Vidare poängterar 

Solberg att barnen i intervjuerna verkade uppskatta sina roller som informatörer och Solberg 

menar att barn bör fungera som viktig informationskälla i forskning om hur man ska bemöta 

och stödja barn (Solberg 2007:34).   

  

Även Inkeri Eskonen presenterar i sin studie “Barn som aktörer i situationer med våld” i 

antologin Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik (Eriksson red. 2007) hur 

barn verkar som aktörer i våldssituationer. Barn kan ingripa aktivt i våldssituationen genom 

att exempelvis gå emellan föräldrarna för att stoppa, försvara sig, visa starka känsloyttringar 

för att möjligen påkalla andras uppmärksamhet, ringa polis eller fly. En annan strategi kan 

vara att söka trygghet på en säker plats i hemmet och göra sig osynlig men ändå ha en viss 

kontroll över situationen (Eskonen 2007:56-59). Barn kan fantisera om hur de själva skulle 

kunna lösa våldssituationer, dels på fredliga sätt och dels genom hämnd. Möjligen är det så att 

då barn genom att bearbeta minnesbilder förhindrar att hemska hämndaktioner blir verklighet 

(Eskonen 2007:61-64). Samtidigt som barn är aktörer uppfyller de olika kriterier som 

uppfyller rollen som offer. Ett offer betraktas som svag, sårbar och beroende av andra, vilket 

barn naturligtvis är då de i samhället har en lägre position än vuxna. Offer i den bemärkelsen 

att möjliggöra stödinsatser från samhället men som en viktig aktör i processen att utforma 

adekvat stöd (Eskonen 2007:65-66). 

  



11 

 

Behandling och stöd 

 

Barbro Metell och Birgitta Lyckner (2001) som båda har arbetat med psykologiska och 

psykiatriska behandlingar under lång tid understryker i antologin Barn som ser pappa slå 

(Metell, Eriksson, Isdal,  Lyckner, & Råkil red. 2001) det behov av terapi som barn som 

upplevt våld riktat mot mamma från pappa har. De menar att reaktioner som barn får utifrån 

den anormala företeelsen är specifika och kräver att barnet får möjlighet att prata och uttrycka 

det till någon utomstående. Barn ska betraktas som fullgoda människor med enskilda lagliga 

rättigheter. Metell och Lyckner utgår från Hälso-och sjukvårdslagen samt Barnkonventionen 

där det framgår att barns och vuxnas behov ska tillfredsställas på ett jämbördigt sätt. 

Förutsättningen för att kunna skydda barn är även att barn får hjälp med att bearbeta sina 

upplevelser (Metell & Lyckner 2001:46-47). Vidare påpekar Metell och Lyckner att det är 

nödvändigt att samtidigt men ändå individuellt arbeta med mammor och barn. Gemensam 

vårdnad som innebär att båda föräldrarnas godkännande för samtal krävs anser Metell och 

Lyckner strider mot barns rättigheter att bli lyssnade på, vilket de uttrycker en kraftig 

frustration kring. Om barn inte får möjlighet att prata med någon utomstående tabubeläggs 

ämnet och barn tvingas ensamma bära familjehemligheten vilket sannolikt ger barn 

förnimmelse av skuld och skam. För att barn ska ha möjlighet att bearbeta trauma är det av 

vikt att de får möjlighet att prata detaljerat om våldet och förstå vem som är skuld till våldet. 

Barns fantasier om att hämnas på förövaren kan kännas skrämmande och behöver därför 

också belysas i samtal. (Metell & Lyckner 2001:48-51). 

 

Ami Arnell och Inger Ekbom (1999) har utvecklat behandlingsmodellen Trappan vilken de 

beskriver i ...och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat 

våld. Boken var väsentlig i Rädda Barnens målsättning att synliggöra barns behov av eget 

stöd vilket vid tidpunkten i stort sett inte uppmärksammats. I upplagan från 2010 framgår det 

utifrån en enkätstudie av Rädda Barnen att det 2006 fortfarande inte gavs något stöd alls i 

många av landets kommuner trots att det i lagstiftning skett förändring till barnens fördel. 

Utbildning i Trappanmodellen ges sedan 2004 på högskola. Syftet med modellen är att ge 

verktyg till personal på bland annat kvinnojourer att föra krissamtal med barn som upplevt 

våld i hemmet (Arnell & Ekbom 1999:5-6). “Trappan” som behandlingsmodell tar hänsyn till 

den dubbla verklighet som barn har när de har upplevt våld i nära relationer, vilket innebär att 

arbeta med hela barnet, såväl det inre personliga som den yttre verkligheten som barnet 

upplever. Arnell och Ekbom menar att det är av vikt att föräldrarna är med i barnets 
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bearbetning av krisen (Arnell & Ekbom 1999:46). Modellen bygger på att första samtalet förs 

med en förälder som beskriver familjehistorien och hur länge våldet har förekommit. Därefter 

följer enskilda samtal med barnet i tre steg, totalt förs tre till åtta samtal med barnet (Arnell & 

Ekbom 1999:48-49). 

 

Källström Cater skriver i Barns röster om våld - Att tolka och förstå (Eriksson, Källström 

Cater, Dahlkild-Öhman & Näsman red. 2008) att stödsamtal i grupp internationellt sätt är den 

vanligaste metoden. Det kan vara en fördel att få dela sina upplevelser med andra i liknande 

situation och därmed även få tillgång till viktiga sociala kontakter. I andra fall kan 

individuella samtal vara att föredra, speciellt när det gäller mindre barn. Allra viktigast är 

kanske ändå att ge barn verktyg att uppfatta sina egna resurser samt stärka de personer som 

finns i barnets kontaktnät för att de bättre ska kunna stötta barnet (Källström Cater 

2008b:188-189). 

 

Förskola/skola och fritid 

 

Många rapporter framhåller skolans betydelse för barn generellt, men framförallt för barn i 

utsatta situationer. Forskning som riktar sig direkt till barn på kvinnojour är mycket begränsad 

och därför har vi tittat på närliggande forskning om barn på institutioner. 

 

Hélène Lagerlöf (2012) poängterar i sin rapport om barns skolgång hur viktig den är för barns 

och ungdomars möjlighet att skapa sin egen identitet samt verka i ett sammanhang med 

kamrater för att utveckla psykosociala färdigheter. Relationer till jämnåriga kamrater som 

barn har i skolmiljön är viktiga för barnets utveckling. Skolmiljön kan ses som en möjlig stöd- 

och skyddsfaktor. Forskningen kring fritiden för barn i samhällsvård är ett kraftigt begränsat 

forskningsområde, dock framkommer det att tiden blir lång för placerade barn om de inte har 

givande fritidsaktiviteter (Lagerlöf 2012:56,95). 

 

Peter Rösare (2015) uppmärksammar att barn i skolåldern som följer med sin mamma till 

kvinnojour har skolplikt och därmed rätt och skyldighet till fortsatt skolgång. Önskvärt är att 

barn fortsättningsvis kan gå kvar i sin skola om bedömning görs att det kan ske på ett 

tillfredställande säkert sätt. Det underlättar för barn att ha kvar kontakter med lärare och 

annan personal på skolan som är viktiga för att ge en viss förutsägbarhet och stöd. Om flytten 
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till kvinnojouren innebär att barnet måste byta skola är det viktigt att det sker så snart barnet 

har kommit till rätta på kvinnojouren (Rösare 2015:37). 

 

Även Carolina Överlien (2012) belyser att barn som bor på kvinnojour har rätt till skolgång 

även om det ställer specifika krav på skolan. Säkerheten på skolan ska garanteras för att barn 

ska kunna känna sig trygga, annars finns det risk för att barn känner rädsla och oro. Det är 

viktigt att lärare och skolpersonal känner till situationen och har en tydlig säkerhetsplan för 

hur man hanterar omständigheter runt ett barn som lever under hot. Efter många intervjuer 

med barn i norska skolor, framgår det att lärare kan vara den viktiga vuxna kontakten utanför 

och ge hjälp och stöd till barn. Överlien menar att skolan spelar en väsentlig roll i barnens liv 

och att den ger barnen struktur och förutsägbarhet, barn skapar relation till andra barn och 

vuxna. Trygghet för barn stärker deras möjligheter för kunskapsinhämtning och välmående 

(Överlien 2012:126-134). 

 

Socialtjänsten som uppdragsgivare och samarbetspartner 

 

Peter Rösare (2015) tar i sin bok Det gäller barnen. Barn och unga på skyddat boende upp 

socialtjänstens ansvar vilket bland annat innebär att om socialtjänsten efter utredning bedömer 

att barn och mamma anses vara i behov av tillfälligt boende ska det erbjudas. Socialtjänsten 

kan ge kvinnojourer uppdrag att sörja för skyddat boende, vilket innebär att kvinnojourer då 

verkar under socialtjänsten och då måste uppfylla vissa krav såsom dokumentation, 

anmälningsskyldighet och sekretess. Om det föreligger andra behov hos barnet ska 

socialtjänsten erbjuda relevanta hjälpinsatser såsom stöd och behandling. Det förekommer att 

mammor kommer på eget initiativ till en kvinnojour utan att först ha haft kontakt med 

socialtjänsten. Kvinnojouren ska då kontakta socialtjänsten för att göra den uppmärksam på 

att mamma och barn är i behov av hjälp och stöd (Rösare 2015:22-31). 

 

Carolina Överlien (2012) uppmärksammar i sin studie Våld i hemmet - barns strategier att 

barn upplever socialtjänsten som bristfällig, eftersom de inte tycks bry sig om deras 

synpunkter. I Överliens studie ingår intervjuer med tjugofem barn, fem av dem vittnar om att 

de har pratat i avskildhet med personal på socialtjänsten och endast tre har en upplevelse av 

att de har fått hjälp. Överlien nämner även andra studier som pekar i samma riktning. Det 

framkommer av barnintervjuerna att det råder en viss skepsis mot socialtjänsten och 
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socialtjänsten ses ibland snarare som ett hot om separation från mamma än som en hjälpande 

instans (Överlien 2012:145-150). 

 

Maria Eriksson och Elisabet Näsman (2015) påpekar i sin studie När barn som upplevt våld 

möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande, som grundar sig på 

intervjuer med barn, att samhället starkt förespråkar att föräldrar ska ha gemensam vårdnad 

om barn, vilket innebär att båda föräldrarna ska ta ansvar för barnets omvårdnad samt att alla 

viktiga beslut rörande barn ska fattas tillsammans. Det ställer således stora samarbetskrav på 

den enskilde föräldern (Eriksson & Näsman 2015:11). Det framkommer i studien att barn har 

behov av delaktighet och information, men de har också behov av att uppleva att någon 

lyssnar på dem och att de får hjälp och skydd. Barn har även behov av att få hjälp med att 

sätta etikett på våldet samt att förstå en eventuell rättsprocess. Eriksson och Näsman menar att 

det finns brister i socialtjänstens utredningar av barn som upplevt våld då barn upplever att de 

inte blir lyssnade på under utredningen. Barn får viss information men deras delaktighet i en 

utredning sträcker sig enbart till en viss del genom att de inte är delaktiga i själva 

beslutsprocessen (Eriksson & Näsman 2015:121-125). 

 

Vår studie i förhållande till tidigare forskning 

 

I vår inhämtning av tidigare forskning upptäcker vi att forskning om barn på kvinnojourer är 

relativt liten. I tidigare forskning fokuserar man främst på kvinnan. Vi finner att skolgång 

liksom fritidsverksamhet för barn på kvinnojourer är ett outforskat område. I vår studie lyfter 

vi situationen på kvinnojourer ur barns perspektiv.  
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Metod och metodologiska övervägande 

 

Hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats 

 

Vi är inspirerade av ett hermeneutiskt synsätt som innebär att forskaren tolkar utsagor och 

handlingar. Ordet hermeneutik kommer från Hermes och har sitt ursprung i den grekiska 

mytologin. Hermes var gudarnas budbärare genom att förklara gudarnas budskap för 

människorna på ett för dem förståeligt sätt. Texter, människors berättelser och deras 

handlingar samt ting har alla ett budskap att ge oss (Sjöström 1994:73). Forskarens 

förförståelse är referensramen vilken är grunden till den tolkning som forskaren gör. 

Förförståelsen kan bestå av olika teorier som forskaren sedan tolkar handlingar och utsagor 

ifrån. För att få förståelse för innebörden av handlingar och uttalanden behöver de sättas in i 

ett sammanhang. De tolkningar som görs är delar av en helhet som samspelar och bildar en 

kunskap för helheten samt för delarna (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994:59). Då vi började 

intressera oss för vårt forskningsämne började vi leta litteratur och tidigare forskning 

därigenom tillförskansade vi oss en viss förförståelse för ämnet vilket var en förutsättning för 

att kunna göra en relevant intervjuguide. Utifrån våra teorier tolkade vi våra respondenters 

uttalanden som delar och bildade oss en helhetsuppfattning om barns situation på kvinnojour. 

 

Val av metod 

 

Vi utgick från en kvalitativ metod eftersom vi var intresserade av att utforska och förstå det 

sociala problem som barns situation på kvinnojourer innebär. Vårt intresse låg inte i att 

klargöra i vilken omfattning problemet existerar och därför används inte mätinstrument som 

är klassiskt för en kvantitativ metod (Ahrne & Svensson 2015:10). I en kvalitativ forskning är 

vi intresserade av att få en vår förståelse för hur individer uppfattar sociala fenomen (Bryman 

2012:40-41). Vi utgick från ett induktivt angreppssätt då vi inte hade någon hypotes. Vår 

förförståelse och våra teoretiska verktyg utgjorde ramen för analysen av vår studie och 

resulterade i en helhetssyn (Bryman 2012:340; May 2013:44). Emellertid är det inte ett 

renodlat induktivt arbetssätt vi har utgått från då vi även utvecklade en förförståelse med hjälp 

av tidigare forskning och teori under arbetets gång. 
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De kvalitativa metoderna omfattar olika former av metoder för att samla in ett empiriskt 

material (Ahrne & Svensson 2015:9). För vår studie ansåg vi att intervjuform stämde bäst 

överens med vårt syfte. I vårt fall valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

eftersom vi ville ge intervjupersonerna stor möjlighet att själva utforma sina svar. (Bryman 

2012:206). Vi gjorde en intervjuguide för att försäkra oss om att vi verkligen fick med de 

olika teman vi ansåg vara av vikt att få svar på i vår undersökning. Frågorna utgick således 

från specifika teman. I och med att vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform hade 

vi möjlighet att fånga upp intressanta saker som intervjupersonerna sa och därmed fick vi 

möjlighet att ställa följdfrågor som var relevanta utifrån våra teman. I och med att vi valde 

semistrukturerad intervjuform fanns möjligheten för respondenterna att tolka frågeställningar 

på ett annat sätt än vad vi tänkt oss, vilket kunde generera viktig information för vår studie. 

Respondentens tolkning av frågorna är väsentlig eftersom det är den personens erfarenhet som 

är avgörande för vad den vill ge uttryck för i intervjusituationen. Då vi gjorde fem intervjuer 

behövde det finnas en viss struktur i intervjuerna för att underlätta analyseringen av 

intervjumaterialet, vilket talade för en semistrukturerad intervjuform (Bryman 2012:415-416). 

Eftersom vår empiri består av fem intervjuer har vi haft möjlighet att studera innehållet i var 

och en av intervjuerna och vidare jämföra intervjumaterialet som tillsammans bidrar till en 

helhetsberättelse (May 2013:163-164). Som intervjuare är det viktigt att lyssna aktivt för att 

kunna uppmärksamma vad respondenten egentligen säger och förmedlar genom 

kroppsspråket. Det är också väsentligt att få sin respondent att känna sig bekväm i 

intervjusituationen samt att uppmärksamma indikationer på att upplevas påstridig, då 

påstridighet skulle kunna medföra oönskad press på respondenten (Bryman 2012:423). Vi 

upplevde att våra intervjuer genomfördes på ett avslappnat sätt där respondenterna ledigt 

delade med sig av sina erfarenheter. En begränsning som intervjuformen innebär är att 

intervjuarens val av frågor och sättet att ställa dem kan påverka respondentens svar. En annan 

aspekt är att intervjuer kan ge en begränsad förståelse för helheten (Andersson & Swärd 

2008:238, Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:53). Vi deltog båda i intervjuerna eftersom en 

av oss då kunde fokusera på intervjun och den andra hade möjlighet att sköta inspelning samt 

göra stödanteckningar utan att det störde själva intervjun (Bryman 2012:428). 
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Urval och tillvägagångssätt 

 

Eftersom vi var intresserade av att få reda på hur man arbetar med barn som befinner sig på 

kvinnojourer gjorde vi ett målstyrt urval genom att välja att intervjua personal med någon 

form av barnansvar. Vi valde att utföra våra intervjuer dels i storstadsregion, dels i mindre 

kommuner för att få ett större upptagningsområde (Bryman 2012:350). En av jourerna vi 

besökte hade nyligen ändrat från kvinnojour till skyddsjour vilket fler jourer är på väg att 

göra. Det visar sig nämligen att kvinnojourer inom Unizon har fått uppdrag där det kan finnas 

behov att även ta emot män exempelvis vid hedersproblematik där hela familjen behöver 

skydd. Vi provade först att ta kontakt med jourerna via mail, men då de inte svarat på två 

dagar ringde vi och presenterade oss. Några jourer hade inte möjlighet att ställa upp på 

intervju, då valde vi att kontakta andra via telefon direkt. Slutligen fick vi respons från fem 

jourer om att hålla intervju och vi bedömde att det var ett rimligt antal att börja med för att 

sedan utvärdera om dessa gav oss ett tillfredsställande material för vår studie. Då vi 

genomfört de fem intervjuerna ansåg vi att vi fått en tydlig bild av hur personalen framställde 

barns situation på kvinnojourer, hur arbetet gick till och betydelsen av samverkan. Orsaken 

till det är att vi fick uttömmande svar på våra frågeställningar av samtliga intervjupersoner. 

Dessutom var svaren till stor del samstämmiga vilket medförde att vi bedömde att ny data inte 

skulle ge oss vidare information således var mättnad uppnådd (Bryman 2012:452,516). De 

kvinnojourer där vi genomförde våra intervjuer visade sig alla tillhöra riksorganisationen 

Unizon vilket klargjordes för oss först under intervjuerna. Att kvinnojourerna tillhörde 

Unizon avgjordes således av slumpen. Om det skulle vara någon skillnad mellan de båda 

organisationerna framgår det följaktligen inte av vårt material vilket skulle kunna vara ett 

hinder för generalisering av vårt resultat. Efter telefonkontakt skickade vi information om 

intervjuns upplägg, aktuella teman för intervjun samt våra kontaktuppgifter. Vi genomförde 

intervjuerna på kvinnojourernas kontor efter överenskommelse. 

  

Etiska överväganden 

 

I vår forskning följde vi de etiska principer som är gällande för svensk forskning. Vi utgick 

från informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi informerade den personal på kvinnojourer som vi 

intervjuade om vårt forskningsprojekts syfte samt att medverkan var frivillig och de hade 
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möjlighet att när som avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär således att 

respondenterna hade möjlighet att själva bestämma över sin medverkan. Vi informerade 

respondenterna om att de hade möjlighet att avstå från att svara på någon fråga. 

Konfidentialitetskravet uppfyller vi genom att förvara intervjumaterialet på ett säkert sätt, 

samt att intervjumaterialet raderas när vi inte längre är i behov av det. Intervjupersoner och 

organisationer kan inte identifieras i vår uppsats vilket är viktigt då vi redan vid första 

kontakten med respondenterna utlovade anonymitet vid medverkan. Empirin som samlats in 

används endast i denna uppsats därigenom uppfylls även nyttjandekravet (Bryman 2012:131-

133,137).  

 

Studiens tillförlitlighet 

 

Forskning ska komma fram till en slutsats och kunskap som är sann och som i sin tur kan 

upprepas av andra. För att en undersökning ska vara pålitlig är det av vikt att specifika 

begrepp förklaras så att de som intervjuas svarar utifrån samma kriterier. En undersökning ska 

vara reliabel, det vill säga att den ska vara tillförlitlig genom att ge samma resultat varje gång 

den görs. Undersökningen ska också vara valid, det vill säga att den mäter det den ska mäta 

(Bryman 2012:47, 49; May 2013:99-100, 121).  I vårt fall innebar det att vi lade stor vikt i hur 

intervjuguiden utformades så att den harmonierade med vårt syfte och frågeställningar, genom 

det uppfyllde vi validiteten genom att vi inte gick utanför vårt syfte. Reliabilitet var svår att 

tillgodose i vår kvalitativa studie eftersom våra semistrukturerade intervjuer aldrig kan 

återupprepas identiskt då vi som forskare gav en viss prägel på intervjun. Vår undersökning 

bygger på intervjuer av personal med barnansvar på kvinnojourer vilket innebär att 

transparensen kan vara svår att följa, men genom att vi detaljerat beskriver hur vi genomfört 

vår forskning görs den delvis transparant och därigenom ökar forskningsresultatets 

trovärdighet och bidrar till att kvalitén säkerställs (Bryman 2012:370; Svensson & Ahrne 

2015:25). Även om vi har ett fåtal intervjupersoner som befinner sig på ett geografiskt 

begränsat område och tillhör en av riksorganisationerna kan vi till viss del generalisera vårt 

resultat. I denna form av ”måttlig” generalisering jämförs vårt resultat med resultat från 

tidigare forskning som vi berör i vår studie (Bryman 2012:369-370). 
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Bearbetning av vårt empiriska material 

 

Inspelning av intervjuer innebär tre delar; interaktion, transkribering och tolkning (May 

2013:181). Vi som intervjuare upplevde att det var positivt att spela in intervjuerna då vi 

kunde interagera med intervjupersonerna och ha ögonkontakt och koncentrera oss på vad 

intervjupersonen berättade och hur de berättade. Transkriberingen genomförde vi direkt efter 

intervjuerna. För att få struktur i empirin kodade vi vårt material manuellt efter relevanta 

begrepp utifrån våra teman (Jönson 2010:56-57). De teman vi använde var miljö/boende, 

delaktighet/umgänge, mående/samtal, fritid/aktivitet/kompisar, föräldrarollen/mammarollen, 

skola/förskola och samverkan. Citaten i vår analys har vi anonymiserat samt gjort läsvänliga 

genom att ta bort exempelvis stakningar och upprepningar, vi har dock inte ändrat något i 

innebörden. Vi benämner våra intervjupersoner för IP:1, IP:2, IP:3, IP:4 och IP:5. 

 

Arbetsfördelning  

 

Vi har tillsammans utfört intervjuerna och turats om att vara den som burit huvudansvaret 

under intervjun. Transkriberingen delade vi upp och gjorde var för sig. I en första bearbetning 

av transkriberingen där vi delade upp innehållet i olika teman skiftade vi transkriberingarna 

för att få en helhetsuppfattning av vår empiri. Vi träffades dagligen, diskuterade och 

författade vår uppsats. Vi menar att genom detta nära samarbete har vi i alla delar av 

uppsatsen lika delaktighet. 
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Teori 
 

Barndomssociologi 

 

Inom forskningsfältet om barndomen är det framförallt två olika synsätt på barn och barndom 

som man utgår från enligt sociologiprofessor Qvortrup nämligen ”becoming” och ”being”. 

”Becoming” syftar framförallt på barnets väg att bli vuxen, i den processen spelar vuxna en 

avgörande roll. ”Being” däremot poängterar barnets varande i barndomen och som en ”färdig 

människa” som har utvecklad förmåga till egna föreställningar, agerande och känslor 

(Trondman 2013:8-9). Barndomssociologin utgår från uttrycket ”being”, alltså varandet i nuet 

och där intresset ligger på att utforska barns liv och förutsättningar under barndomstiden. 

Betoningen ligger på att barn spelar en aktiv roll i sitt liv och i samspelet med dess omgivning 

(Näsman, Källström Cater & Eriksson 2008:10). Barn ses som aktiva aktörer och är själva 

med och formar sin barndom och genom barnets sociala interaktioner är det medskapande av 

de sociala roller som andra barn och vuxna har i barnets omgivning (Mayall 2002:22). Det är 

bland annat genom leken som de sociala rollerna skapas genom att barn agerar och interagerar 

med andra. I den sociala världen är barn ett subjekt snarare än ett objekt precis som vuxna 

enligt barndomssociologi (James, Jenks & Prout 1998:90-92,191). I och med att man inom 

barndomssociologin framhåller barnens aktörskap förtydligas barn som medborgare i 

samhället vilket stärker barns rättigheter. Framförallt är det delaktighet som betonar barn som 

aktör (James, Jenks & Prout 1998:6-7). Barn ska ha möjlighet att göra sina röster hörda och 

deras berättelser och upplevelser ska bli respekterade och tagna på allvar enligt 

barndomssociologin (Näsman, Källström Cater & Eriksson 2008:11). 

 

Anknytningsteori 

 

Anknytningsteorin tydliggör den konsekvens det kan bli för barn som upplever våld i 

hemmet. Under andra hälften av sitt första levnadsår utvecklar barn en känslomässig 

anknytning till en föräldragestalt, oftast mamman men inte nödvändigtvis. När barnet börjar 

utforska världen är det i behov av att veta att anknytningsgestalten finns i närheten och är 

uppmärksam på barnet och kan ge stöd och tröst när det behövs. Barnet har då en trygg bas. 

Anknytningsbeteende är samlingsbegrepp för alla de beteenden som innebär att en person får 

närhet till en annan person som upplevs bättre på att klara av världen, vilket blir tydligast när 
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barnet är sjukt eller ängsligt. När anknytningspersonen finns tillgänglig skapar det en 

genomgående känsla av trygghet hos barnet. Dåliga relationer till föräldrarna är ofördelaktiga 

för barnets utveckling, de beteenden som föräldrarna har påverkar barnen på ett eller annat 

sätt (Bowlby 2010:15,17,50). Vilken anknytning en person än har haft som barn är 

sannolikheten stor att personen har samma anknytningsstatus som vuxen (Howe 2011:213). 

Upplevelser i barndomen som är negativa ger två verkningar. De gör barnet mer sårbart för 

andra negativa upplevelser samt att det finns en ökad sannolikhet att barnet kommer att råka 

ut för negativa händelser (Bowlby 2010:60). De barn som är säkra, som har fått en trygg bas 

genom anknytningen, tenderar att möta mindre stress vilket genererar mindre antal konflikter. 

Dessutom klarar säkra barn att hantera stress bättre än otrygga barn (Howe 2011:72,76). 

 

Samverkan ur ett nyinstitutionellt perspektiv 

 

Socialt arbete berörs av att det är olika organisationer med en mängd medarbetare som 

representerar organisationerna som samspelar inom ett område. De olika organisationerna har 

sina värderingar, policys och handlingsutrymme (Johansson 2013a:95). Samverkan innebär 

att organisationer som möter människor i behov av socialt stöd fungerar som 

informationskälla åt varandra, vilket ger möjlighet att arbeta med en holistisk syn på 

individen. På så sätt finns förutsättning för att effektivisera arbetet och arbeta mot en tydlig 

målsättning (Johansson 2013b:127). Om en part inte fullgör sina åtaganden kan det påverka 

andra organisationers möjlighet att fullfölja sina åtaganden. Hindrande faktorer för samverkan 

kan vara konkurrerande logiker samt olika prioriteringar av arbetsinsatser. Konkurrerande 

logiker innebär att olika professioner inom och mellan organisationer utmanar varandra om 

vilka arbetsinsatser som ska ha företräde. En viss rangordning ger olika maktpositioner och 

kan påverka vem som dominerar fältet (Linde 2013:111-113; Linde & Svensson 2013:181). 

Ideella organisationer spelar en stor roll i det svenska samhället vilket innebär att kommuner 

och stat är beroende av dessa och deras kapacitet att producera och tillhandahålla exempelvis 

tjänster i den sociala sektorn. Den offentliga sektorn kontrakterar numera ideella 

organisationer för att kunna producera välfärdstjänster (Wijkström & Lundström 2002:20). 
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Teoriernas betydelse för vår analys 

 

Barndomssociologin som utgår från “being” alltså barnets varande i nuet är av betydelse för 

vår analys eftersom vi eftersträvar ett barnperspektiv på situationen på kvinnojourer. Vi 

använder oss av anknytningsteorin i analysen eftersom den tydliggör de konsekvenser våld i 

hemmet kan ha på barns uppväxt. Vi belyser främst föräldrarollen samt relationen mellan barn 

och mamma utifrån teorin. Det nyinstitutionella perspektivet använder vi för att belysa 

samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn. Begrepp som vi använder 

oss av i analysen är trygg bas, anknytning, delaktighet, aktör/aktörskap, men även samverkan 

och konkurrerande logiker. 
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Resultat och analys 
 

Vi vill börja med att kort presentera våra intervjupersoner som består av fyra kvinnor och en 

man som alla är anställda på kvinnojour. Intervjupersonerna har alla någon form av 

barnansvar på respektive kvinnojour. Hur länge intervjupersonerna har arbetat på kvinnojour 

varierar från 1 år till 11 år. Likaså varierar deras tidigare utbildning, två är socionomer, en är 

grundskolelärare, en är barnskötare/kriminalvårdare och en är mäklare. De har alla gått 

vidareutbildningar av olika slag och har erfarenheter av arbete med människor i utsatta 

situationer. På de jourer vi besökte är det allt från två till tretton anställda, fyra av jourerna 

arbetar även med volontärer.  

 

Vårt resultat och analys bygger på materialet från fem intervjuer. Ur vår empiri kan vi 

urskönja sju olika teman nämligen: miljö/boende, delaktighet/umgänge, mående/samtal, 

fritid/aktivitet/kompisar, föräldrarollen/mammarollen, skola/förskola och samverkan. De sex 

förstnämnda teman har vi valt som underrubriker till avsnittet “Det praktiska arbetet med barn 

på kvinnojourer” och i avsnittet “ Samverkan med olika aktörer” tar vi upp samverkan samt 

samhällets brister emot barn på kvinnojourer. 

 

Det praktiska arbetet med barn på kvinnojourer 

 

Genom intervjuerna förstår vi att våra kvinnojourer på olika sätt arbetar för att ge barn en så 

positiv tid som möjligt under den tid de vistas där. De arbetar också för att stärka barnen för 

framtiden. Vi vill med de olika teman som följer visa olika aspekter på hur barnperspektivet 

beaktas inom olika områden. 

 

Miljö/Boende 

 

Våra intervjupersoner beskriver liksom Rösare (2015:119) att miljön i kvinnojourernas 

boende och lokaler i övrigt har betydelse för hur man kan arbeta vidare för hemtrevnad och en 

tillvaro så lik en vanlig vardag som möjligt vilket följande citat visar. 

 

Ja, alltså, det är ju viktigt att det inte upplevs som en, vad ska man säga, institution. Vi har försökt 

att få det så hemtrevligt som möjligt, så hemlikt som möjligt, så där lite mysigt “ (IP:3). 
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Vi försöker göra ett så normalt liv som möjligt för kvinnorna och barnen under den tiden de vistas 

här. [...] Så vi försöker ju göra lite hemkänsla där alla rummen är olika, där är inte massa regler 

överallt. De som kommer hit ska ju känna sig så hemma som möjligt (IP:5). 

 

Jourerna vi besökte erbjuder boende i kollektiv, i ett par fall kan de även erbjuda ett begränsat 

antal lägenheter där en familj kan bo separat. Det handlar då främst om hedersrelaterade 

situationer där även mannen i familjen är hotad av släkt. I kollektiven kan inga män bo. Hur 

många som bor på kollektiven varierar, det rör sig om tre till sju kvinnor med varierat antal 

barn. Flera av intervjupersonerna beskriver att varje familj har ett eget gemensamt rum, en 

intervjuperson beskriver att mamma och barn har varsitt rum. I övrigt finns gemensamt kök 

och allmänna utrymmen i boendena. Förutom det uttryckte tre intervjupersoner att det finns 

barnrum anpassade för lek och pyssel i boendena, en intervjuperson berättade att de har 

lekrum i jourens lokaler där även kontor och samtalsrum är placerade. Samtliga 

intervjupersoner poängterar att man eftersträvar en hemkänsla men vi kan ana att det finns 

mer att önska. 

 

IP:4 uttrycker “Det är inte ofta att konflikter händer men det är större risker för att det händer 

när det är större kollektiv”, vilket överensstämmer med intervjupersonernas beskrivning att 

det överlag fungerar bra i kollektiven men att det visst kan förekomma konflikter då 

familjerna har olika rutiner och vanor. Risken för konflikter ökar ju fler som ska samsas i ett 

kollektiv, storleken på utrymmena spelar naturligtvis också roll. Vid tillfällen då konflikten 

blir ohanterbar uttrycker IP:2 följande “Alltså är det de gånger det inte funkar, ja det har ju 

hänt, då får man göra en omplacering helt enkelt. Då får man hitta ett annat alternativ för barn 

det inte funkar.” En anledning till att det ibland inte fungerar är att många av de barn som 

vistas på kvinnojourer inte mår så bra och Rösare (2015:195) menar att det för barn kan vara 

väldigt påfrestande att tvingas umgås med andra barn som även de mår dåligt. Miljön kan 

vara påfrestande för både mammor och barn då möjligheten att kunna rå sig helt själv är starkt 

begränsad. På en jour fick vi tillfälle att kika in i själva kollektivet även om vi inte hade för 

avsikt att göra en observationsstudie. Vi uppfattade att boendet till viss del var anpassat för 

skyddsboende under en kortare tid men för vistelse som drar ut på tiden var utrymmena starkt 

begränsade. Almqvist och Broberg (2013:61) poängterar i sin studie att trots att många barn 

uttrycker sig relativt positivt om boendet kan man inte säga att jourer överlag håller den 

standard som barn är i behov av då de enskilda rummen är små och allmänna utrymmen 

otillräckliga för aktivitet och lek.  
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Tiden på jourerna tenderar att bli allt längre vilket enligt intervjupersonerna är en negativ 

utveckling som illustreras i följande citat.  

 

Det har blivit längre och längre och längre under åren som har gått. Det är inte för att de har det 

behovet av skydd utan det är för att det inte finns några bostäder att slussa ut dem till och på så sätt 

har både vi, socialtjänst och alla stort dilemma och frustration att lösa var de ska börja bo. Och för 

att börja nytt liv måste man ha ett hem (IP:4). 

 

Vi vill att de ska komma in i ett eget boende eller i ett normalt socialt sammanhang så fort som 

någonsin möjligt, för det är ingen bra situation, varken för vuxna eller för barn (IP:3). 

 

Även enligt Almqvist och Broberg (2013:72) är det för både barn och mammor negativt att bo 

på skyddat boende under en längre tid. De menar att barn riskerar att komma långt bort från 

sitt vardagliga sociala sammanhang där skolan eller förskolan ofta utgör barns rotade 

trygghet. Vidare menar de att tiden på jouren måste minska. Enligt alla våra intervjupersoner 

ser vi en motsatt utveckling vilket innebär att boendetiden ökar. Rösare (2015:191) menar att 

ju längre tid barnet vistas på jouren desto tydligare uppfattar de bristerna där och de känner en 

ökad saknad av sitt hem, vardagsrutiner och vänner. Det primära skyddsbehovet, att skyddas 

från våldet, upplevs inte längre lika betydelsefullt utan fokus börjar mer och mer läggas på 

boendets brister. Intervjupersonerna säger att saknaden av hemmet, framförallt för tonårsbarn, 

kan bli för stor och att de ibland uttrycker en önskan att flytta hem vilket finns möjlighet att 

tillgodose om inte våldet är riktat direkt mot tonåringen, vilket även Rösare (2015:120-121) 

uttrycker. 

 

Vi bistår i att söka lägenheter och hjälpa till, men det är ju inte lätt att få en lägenhet idag om man 

inte har fast inkomst och så (IP:2). 

 

De lägger ansvaret helt på mamman.[...] Det står att de bör hjälpa kvinnan till ett stadigvarande 

boende och det innebär många gånger att kvinnan får ett papper med en lista på olika hyresvärdar, 

där 97 % av dem har hon över huvud taget ingen chans att få en lägenhet hos därför att de kräver 

fast jobb eller de kräver, vissa ska det vara deposition och det ska vara allt möjligt (IP:3). 

 

Tiden mamma och barn befinner sig på jouren varierar kraftigt, men samtliga intervjupersoner 

hävdar att tiden på boendet har tenderat att bli allt längre vilket de förklarar med den ökade 

bostadsbristen som vi kan förstå av ovanstående citat. 2014 påtalade Inspektion för vård och 

omsorg, IVO, att boende vid utflyttning från kvinnojourer saknas runt om i landet (Rösare 
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2015:193). Våra intervjupersoner menar alla att de försöker hjälpa till i boendefrågan men att 

de inte har några speciella avtal med hyresvärdar. Samtliga intervjupersoner beskriver att 

kvinnor och barn i stor utsträckning befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. Även om de 

kommer från alla samhällsklasser har de ändå ofta begränsad tillgång till kapital. Oftast har de 

inte heller fått med sig något nämnvärt från hemmet vilket bland annat framgår i följande 

citat. “Alltså de börjar ju från noll, de har ingenting när de flyttar härifrån, för de får inget 

med sig oftast hemifrån”(IP:2). Fernqvist och Näsman (2008:159-161) beskriver att män som 

utsätter kvinnor för våld ofta utövar bl.a. ekonomiskt våld, vilket är ett led i ett kontrollerande 

maktspel. Sällan berörs det ekonomiska våldet i relation till pappors våld mot mammor i 

forskning. Konsekvenser av ekonomiskt våld kan vara många för mamma och barn. Det kan 

bland annat innebära att de har mycket svårt att skaffa boende. Författarna poängterar hur 

viktigt det är att samhället är ekonomiskt behjälpligt i sådana situationer. I annat fall kan det 

leda till att mamman inte hittar någon annan utväg än att flytta hem till våldsutövaren (Rösare 

2015:193).   

 

Delaktighet/umgänge 

 

Våra intervjupersoner uttrycker att de försöker göra sitt bästa för barnen på kvinnojourerna. 

IP:3 säger “ Sen är det så vi försöker alltid se till barnen. Tidigare har det ju varit så att de har 

följt med som ett bihang till mamman.”. Under många år sågs barn som följde med sin 

mamma till kvinnojour som ett medföljande “paket” (Överlien 2012:55). Synen på barn har 

förändrats över tid och numera läggs det större vikt vid att möta barn utifrån deras behov och 

barn ska behandlas på ett respektfullt sätt som en egen aktör, vilket också framgår i vårt 

intervjumaterial. “[...] man ska jobba med varje syskon för sig så att man inte klumpar ihop 

syskon [...]” (IP:3). Varje barn är unikt och varje barns upplevelse av våld är unik. Syskon i 

en familj där våld förekommer har såväl gemensamma som egna upplevelser av våldet, det är 

därför av vikt att barn ska ses som individer med egna behov och inte som en syskonskara 

(Källström Carter 2008a:63; Metell & Lyckner 2001:60; Rösare 2015:112-113; Överlien 

2012:55). 

 

Det har man ju upptäckt ibland att där är barn som kan ha bott i ett skyddat boende under väldigt 

lång tid och inte fått veta var de är. Då kanske mamma har sagt att de är på ett hotell, att de är på 

semester. Barnen har ju rätt till information (IP:2). 
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Många barn som kommer hit upplever jag är inte medvetna om vad detta är för ställe och varför de 

är här. Många vet varför, men det finns en del som inte ens vet varför. [...] Det bästa är om 

mamma talar sanning och berättar för barnet och barnen får känna sig tryggare (IP:4). 

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att det inträffar att mammor inte berättar för sina barn 

om vad kvinnojouren är för plats eller varför de har kommit dit. Intervjupersonerna menar att 

det är barns rättighet att bli informerade om var de befinner sig och varför. Helst vill de att 

mamman själv berättar, men de stödjer gärna mamman när hon berättar för barnen. 

Intervjupersonerna menar att trolig orsak till varför mammor inte berättar för barn kan vara 

som IP:2 säger: “Många mammor tycker det är jättesvårt att prata med barnen och de tror inte 

att barnen har sett, hört eller märkt någonting.”, vilket även överensstämmer med Överlien 

(2012:117) som menar att det för mammor kan vara svårt att prata om våldet med barn. 

Mammor räknar med att barn inte har märkt våldet eller att det inte haft någon inverkan på 

dem. Annan trolig orsak kan vara att mamman inte har ork att se barnets behov. När barn 

endast är delaktiga i liten omfattning och inte får tillräcklig information i syfte att skyddas blir 

barn beskyddat offer istället för aktör. Barn ska skyddas från att uppleva nytt våld, i några fall 

skyddas barnet genom att det inte får träffa våldsutövaren. I andra fall skyddas barnet genom 

att utredare på familjerätten anser att barnet inte ska involveras i föräldrarnas konflikt, det 

skyddas från att välja sida. Det synsättet innebär att barnet ska skyddas från föräldrarnas 

problem vilket gör att barnet får rollen som beskyddat offer utan delaktighet. Det är av vikt att 

förklara för barnet varför det inte får träffa den andra föräldern eftersom barn har behov av 

information och delaktighet för att de ska kunna förstå sin livssituation (Eriksson & Näsman 

2008:87-88). 

 

Våra intervjupersoner uppger att det för några barn som kommer till kvinnojouren kanske är 

första gången som de känner att någon verkligen lyssnar. Många gånger kan barn ha slussats 

runt innan de kommer till kvinnojouren och om de i sådana fall inte vet var de är eller varför 

de är på en kvinnojour kan det för personalen på jouren vara svårt att förklara för barnen, 

speciellt om det är mindre barn. Barn har sällan haft så stor delaktighet i beslut som påverkar 

deras liv. Det är väsentligt att barnet får relevant information om vad som kommer att hända 

vad gäller skola, boende och eventuellt umgänge med den andra föräldern. Information ska 

alltid anpassas efter barnets ålder och mognad (Rösare 2015:19-26). I våra intervjuer 

framkommer det att barn sällan kommer till tals i umgängesfrågan. 
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Och oftast lyssnar socialen men inte i själva umgängesfrågan. Det är väldigt sällan och sen så kan 

de lyssna när vi säger nej men det är inte riktigt bra att flytta dem. [...] Men just umgängesfrågan, 

men just umgängesfrågan den är jätte, jätte, jätte känslig. […] Det finns ju faktiskt en lag men det 

är väldigt få som vågar sätta ner foten och då får väl pappa stå och gapa på socialkontoret och vara 

rosenrasande. Fine, låt han vara det för jag ser utifrån barnet och detta har barnet bevittnat bam, 

bam, bam och sånt (IP:1). 

 

Och barnen som uttryckligen har sagt att de utsätts för våld utav pappa själv, tvingas många gånger 

att ha umgänge med sin pappa fast de inte vill för att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar, 

men barn har inte rätt att inte träffa sina båda föräldrar. Det är lite skevt (IP:3). 

 

I en studie som Eriksson & Näsman (2015:121-125) genomförde kom de fram till att barns 

möjlighet att påverka beslut är begränsade. Det finns tillfällen då barn trots att de upprepade 

gånger poängterat att de inte vill träffa pappa, blir uppmanade av socialtjänsten till umgänge. 

Alla våra intervjupersoner hade samma berättelse att ge oss vilken är att socialtjänsten 

tenderar att inte lyssna på barnet i umgängesfrågan. Intervjupersonerna menar att barn kan ha 

sett sin mamma bli våldtagen, strypt och mördad men ska ändå ha umgänge med 

våldsutövaren. Två personer påpekar att det är mamman som är ansvarig för att 

överlämningen för umgänget ska fungera. Enligt Röbäck (2008:135) anses pappan inte bära 

ansvar i relationen mellan föräldrar och hur den påverkar barnet. En intervjuperson uppger att 

tingsrätten menar att mamma ska lära sig att hantera den rädsla det kan medföra att överlämna 

barnet till pappan vid umgänge. Barn på kvinnojour är där för att få skydd och att bli tvingade 

till umgänge är, som en av våra intervjupersoner säger, “skevt”. Sedan 2006 har enligt 

lagstiftning barn rätt att få komma till tals i samband med umgänge, vårdnad och boende 

redan vid interimistiska beslut (Eriksson & Näsman 2008:83-84). Våra intervjupersoner 

menar att socialtjänsten måste lyssna mer på dem och framförallt på barnen. Flera av våra 

intervjupersoner uppger att de ofta vittnar i umgängesmål och de menar att barn har rätt till 

umgänge med föräldrar, men att domstolarnas syn på umgänge snarare verkar vara att 

föräldrarna har rätt till umgänge. Faran att inte hörsamma barnets önskan är att man fråntar 

barnet aktörskap och negligerar skyddsbehovet (Röbäck 2008:135-136).  

 

Mående/samtal 

 

I våra intervjuer framkommer det att alla kvinnojourerna har någon form av 

inskrivningssamtal, samtalsstöd och även ett så kallat avslutningssamtal med barnet såväl som 
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mamman. Inskrivningssamtal innebär ett samtal så snart som möjligt efter ankomst till jouren. 

Jouren och personer som arbetar där presenteras, barnet får information och man förvissar sig 

om att barnet är medvetet om var det befinner sig. Som samtalsstöd utgår en av jourerna från 

CAP-modellen (Children are people too) som egentligen innebär gruppsamtal för barn men 

som de utformat till att fungera för individuella samtal. Tre av jourerna utgår från 

Trappanmodellen och en jour hade i dagsläget ingen samtalsmodell att arbeta efter men 

menade att de trots det gav samtalsstöd, ambition för utbildning i samtalsmetod uttrycktes. 

Modellerna påminner om varandra och riktar sig till barn som upplevt krissituationer eller 

trauman. “Det är meningen att barnen ska få sin egen tid och sin egen möjlighet att prata om 

det som har hänt” (IP:3). Som citatet visar innebär samtalen att barnet ska få prata om sina 

upplevelser, att det ska få kraft att öppna upp och prata om det som kan kännas jobbigt. Det 

handlar om att hjälpa barnet att sätta ord på sina upplevelser för att lättare kunna bearbeta 

känslor. Barnet ska kunna berätta sin egen historia och verkligen bli lyssnat på. Samtalen 

syftar till att ge barnet verktyg att kunna hantera och bearbeta sin situation. Barnet får 

kunskap i hur det kan agera i en våldssituation exempelvis vem det kan kontakta. Det blir 

också medvetet om att det inte är ensamt om liknande upplevelser och under samtalen vill 

man ge barnet en förståelse om att våldet inte på något sätt är barnets fel eftersom många barn 

bär skuld. Strax innan barnet lämnar jouren vill man förvissa sig om att barnet har med sig 

strategier för att veta hur det ska agera i en eventuell våldssituation, att det bär med sig 

känslan att vara en viktig individ med stort mod och kunskap (Arnell & Ekbom 1999:46-54). 

Intervjupersonerna försöker också berätta vad som ska hända härnäst vilket ibland kan vara 

svårt då de själva inte riktigt vet. 

 

Förutom nämnda samtal framgår det att många samtal med barn sker under vardaglig lek då 

barn ofta öppnar sig spontant och berättar om händelser. Intervjupersonerna beskriver att det 

är viktigt att fånga upp vad som sägs, bekräfta barnet och fungera som ett stöd. En av 

intervjupersonerna uttrycker att de ibland i barnverksamheten har gruppsamtal där barnen 

beskriver olika känslor. Ibland händer det att mamman menar att barnet inte är påverkat av 

våldet och är därför negativ till samtalskontakt. Det händer att även pappan säger nej till 

samtal med barnet, om pappan godkänner samtalskontakt så kan det ses som en bekräftelse av 

faktiska händelser, vilket pappan kanske nekar till i eventuella polisförhör (Arnell & Ekbom 

2010:46). 
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[…] och hänvisat till barnkonventionen och det är inte populärt ju. -Nej, nej men det är ju så att 

man ska ha båda föräldrarnas godkännande om det. Det är ju så t.o.m. där mamma har blivit 

mördad inför barnen att pappa har, trots att han har suttit häktad, kunnat neka barnen att få hjälp 

under flera månaders tid. [...] Barn är ju lika mycket värda som vuxna och måste också få lov att 

berätta om sina upplevelser, och bli bekräftade (IP:2). 

 

I intervjuerna framkommer det att samtliga jourer anser att det är barns självklara rätt att få 

samtalsstöd och att alla barn erbjuds det. För de allra minsta barnen är det svårt att följa en 

viss samtalsmodell, men ambitionen är att ge dem möjlighet att uttrycka sig i exempelvis 

leken och fånga upp dem där. En intervjuperson uppmuntrade en flicka som inte ville prata att 

skriva ner sina tankar i en privat hemlig bok. Ingen menar att man kan invänta godkännande 

från pappan då det är i princip omöjligt att få. Mammor kan också vara skeptiska då de många 

gånger lever i villfarelsen att barnet inte sett, hört eller vet någonting om våldshändelserna. 

Därför tror de att de skonar barnet genom att inte prata om våldet utan bara lägger locket på, 

då kan mamman behöva motiveras. En jour påpekar att man måste ha godkännande från 

mamman för att kunna genomföra trappansamtal, eftersom mamman spelar en viktig roll i 

samtalsprocessen. Andra intervjupersoner menar att eftersom barnet befinner sig på 

kvinnojour och att stödsamtal är enormt viktiga enligt dem så förbehåller de sig rätten att 

genomföra samtal med barn oavsett, eftersom de utgår från barnets rättigheter att vara 

delaktiga och ha möjlighet att göra sin röst hörd.  

 

Intervjupersonerna upplever att en del barn kan tycka att det är jobbigt att prata om sina 

upplevelser i början men att det oftast lossnar och de kan släppa på trycket. IP:4 uttrycker 

“Barn är inte svåra att prata med, det är vuxna som tror det och vågar inte att ställa frågor.” 

Barn behöver oftast viss hjälp för att börja prata därför är det väsentligt att samtalsledaren 

ställer frågor. Om barnet inte får möjlighet att uttrycka känslor och tankar finns en betydande 

hälsorisk. Uttryck kan visas verbalt eller genom lek och bilder (Ekbom & Landberg 

2007:123). Enligt Överlien (2012:126-129) beskriver barn att de känner en lättnad över att få 

prata om det som har hänt, även om de ibland känner en rädsla över att inte bli trodda finns 

det ett behov att prata om hemsituationen. 

 

I första hand, är min filosofi att du står fast vid barnet oavsett, alltså oavsett om barnet spottar på 

dig och gapar på dig. Du markerar att det inte är okej men du lämnar inte [...]. Utan att det är helt 

okej att du är förbannad, men t.ex. du får inte slåss, men jag kommer inte att lämna din sida ändå. 

Att man visar att man står kvar där liksom oavsett hur det stormar (IP:1). 
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[…] att de agerar ut traumat här, att de visar att de mår dåligt och så. Där är det ju en del mammor 

som tycker att barnet är helt annorlunda, alltså de beter sig inte som de brukar och de är utagerande 

och stökiga en del. [...] Utan det kommer ut när de börjar känna sig trygga hos en del, en del blir 

tvärt om, de blir introverta och tysta (IP:2). 

 

Ovanstående citat visar hur barn som aktörer kan agera känslomässigt. Enligt Wilén 

(2010:48) kommer en del barn till kvinnojourer direkt från våldssituationen och kan därför 

befinna sig i en kris. Andra barn kommer under lugnare omständigheter, exempelvis kan 

flytten till kvinnojouren vara planerad. Barn som kommer till en jour kan vara tystlåtna, rädda 

och förvirrade över situationen, vilket även framkommer i intervjuerna. Barn som kommer till 

jourerna mår ofta mycket dåligt och är traumatiserade. När de känner att de är i en trygg miljö 

är det inte ovanligt att de agerar ut sina känslor, vilket är ett sätt att börja bearbeta sina svåra 

upplevelser. En del barn har väldigt stora problem och bedöms behöva hjälp framöver, 

troligen med behandlande samtalsmetoder (Almqvist & Broberg 2013:62). 

 

Men jag vill inte vara här. Jag vill hem till mina kompisar, jag har match, varför ska jag vara här, 

äh det gör ju ont i en som människa och som mamma (IP:5). 

 

Så det är väldigt isolerat för många och vi försöker göra vårt bästa för att de ska få en dräglig 

vardag. Men kan ingen av dina släktingar komma eller dina vänner där du bor, när ingen får veta 

var du bor så är det väldigt jobbigt (IP:4). 

 

Intervjupersonerna uttrycker också att det är jobbigt för barnen att befinna sig på jour. Även 

om alla jourer har ett stort engagemang och försöker göra roliga saker med barnen så blir de 

lätt isolerade och saknar sin vardag. Det blir mest påtagligt för äldre barn som har byggt upp 

ett kontaktnät med kompisar och har byggt upp ett liv utanför hemmets gränser. Det är också 

jobbigt för barn med skyddad identitet att hela tiden tänka på vad de säger till exempelvis 

klasskamrater (Överlien 2012:133). 

 

Fritid/aktivitet/kompisar 

 

De personer som vi intervjuat uttrycker alla att det är viktigt med aktiviteter för barn under 

tiden de befinner sig på kvinnojouren. Nedanstående citat uttrycker hur väsentligt det är med 

de sociala kontakter som aktiviteter innebär samt att det är nödvändigt att barn får chansen att 
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vara barn. I barndomssociologin poängteras att barns lek är viktig eftersom det är barns sätt 

att agera och interagera med andra barn (James, Prout & Jenks 1998:90-92). 

 

Sen om det är att man inte kan gå till sin skola och sina kompisar, har de tur så finns det andra barn 

i boendet. Har de inte tur så finns det för de mindre barnen möjlighet att gå till öppen förskola där 

det finns andra barn, så de får leka med det de tycker om. Är det fotboll så ringer vi, för vi är 

länken ut, så aktiviteter det försöker vi få igång (IP:4). 

 

Och man kan vara en trygg punkt för dem och man har roligt och barnen får vara barn. Vi jobbar 

mycket för att barn måste få vara barn, gärna gå till lekplatsen, mamma orkar inte alltid det, men 

då kan jag följa med dem till en lekplats och så kan vi busa lite (IP:3). 

 

I de intervjuer som vi genomförde framkommer det att jourerna har god tillgång på leksaker, 

vilka de dels inskaffar själva, dels får till skänks från privatpersoner och av företag i 

kommunen. Barn som uttrycker önskemål om någon typ av leksak kan ofta få önskningen 

tillgodosedd. Fyra av de jourer vi besökte har även lekrum/pysselrum som är anpassade efter 

barnens ålder. Våra intervjupersoner uppger att barn har önskemål om vilka aktiviteter som de 

vill göra. “De kan fråga om bio och busfabriken och simhallen och sådana där grejer också” 

(IP:3). Alla våra intervjupersoner menar att de gör vad de kan för att tillgodose barnens 

önskningar. Personalen på jourerna har dessutom återkommande aktiviteter med barnen, så 

som fika, besök på lekplats, lekland eller simhall. Aktiviteterna är anpassade efter barnens 

olika åldrar. Ibland anordnar kvinnojourerna dagsturer för barn och mammor då de åker till 

exempelvis nöjespark, djurpark eller något sommarland. De gruppaktiviteter som förekommer 

i kvinnojourernas regi är viktiga för barn, de ger barn tillfälle att relatera sina erfarenheter till 

andra barn som liksom de har upplevt snarlika händelser.  Det ger barn en känsla av lättnad 

(Forsberg 2008:202). 

 

Det framgår av intervjuerna att barn på kvinnojourerna har möjlighet att påverka sin tid på 

jouren med aktiviteter. “Vi tar reda på ganska omgående vad deras intressen är” (IP:4). 

Intervjupersonerna lyssnar in vad barnen är intresserade av att göra på fritiden och ibland 

innebär det att de tar kontakt med aktörer i föreningslivet när barn uttrycker att de har lust att 

delta. Tyvärr kan mammans ekonomiska situation vara ett hinder för barnet att delta och det 

är svårt att genom socialtjänsten få extra bistånd till aktivitet. En av intervjupersonerna har 

samarbete med en person på kommunen som hjälper till att förmedla kontakter mellan barn 

och föreningar och då är aktiviteten kostnadsfri. 
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De får ju inte ta emot besök i vårt kollektiva boende, utan vi har ju oss anställda och våra frivilliga 

volontärer då som är ställföreträdande socialt nätverk, men det är ju bara vuxna tanter. [...] 

Aktiviteter blir ju ofta tillsammans med oss, det blir ju inte med andra barn, så det är ju också en 

brist (IP:3).  

 

Intervjupersonen uttrycker att trots att jouren har aktiviteter för barnen blir det ändå en “brist” 

på kontakter med andra barn eftersom det är personal från jouren som följer med på 

aktiviteterna. Rösare (2015:105) menar att barn som upplevt våld i hemmet kan ha svårigheter 

i kontakter med andra barn. Några barn tar kommando i lek för att få kontroll, andra barn blir 

följsamma och låter sig bestämmas över. Det finns också de barn som inte vet hur de ska 

fråga för att få vara med i en pågående lek och de kan därför bryta sig in i leken. Alla våra 

intervjupersoner uttrycker att det är svårt för barn på kvinnojour med kontakten med vänner. 

De uttrycker alla att det inte finns någon möjlighet för barn att ta med vänner hem under den 

tid de bor på skyddat boende, vilket innebär en begränsning i umgänget. “Det är jobbigt för 

dem, det är jättejobbigt […] Men det är tufft att förstå för ett litet barn eller en tonåring” 

(IP:1). De intervjupersoner som vi besökte uttryckte alla att det var speciellt svårt för 

tonåringar vilka ofta upplever tristess. Tonåringar har normalt sett byggt upp ett eget 

kontaktnät och umgås tillsammans med jämnåriga i en helt annan utsträckning än små barn. 

Mycket av deras kontakter sker även via sociala medier. Eftersom det på kvinnojourer är svårt 

att tillhandahålla datorer, dels utifrån att de tenderar att gå sönder dels ur säkerhetssynpunkt, 

blir det även svårt för tonåringarna med kontakt via sociala medier. Forsberg (2008:209) 

kommer i sin studie fram till att de aktiviteter som kvinnojourerna anordnar är viktiga för 

barn, speciellt de aktiviteter som är individuella. 

   

Föräldrarollen/mammarollen 

 

Föräldrar som kan ge barn trygghet och förutsägbarhet i barndomen vilket verkar stödjande 

för barn. Genom att föregå med gott exempel på hur konflikter kan lösas får barn möjlighet att 

växa upp till trygga vuxna (Howe 2011:89). Våra intervjupersoner uppgav att mammans 

föräldraroll ibland var sargad när familjerna kommer till kvinnojourerna, vilket illustreras av 

nedanstående citat.  

 

Man måste också låta mammor och barn vara ifred, att de får lov att hitta tillbaka till varandra. Att 

mamma, det är egentligen inte att hitta tillbaka, men att mamma hittar sin föräldraroll. Det blir ju 
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lite annorlunda när man kommer in i ett skyddat boende och förövaren inte är där. Och mamma, 

eller föräldrarollen är ju ganska, kan vara ganska skadad, och auktoriteten finns inte där, alltså hon 

har ju förlorat den, mamma. När hon varit misshandlad av pappa eller den hon har levt med. Så att 

det kan vara jobbigt för mamma också i början (IP:2). 

 

Under intervjuerna kommer det fram att många mammor är väldigt nedgångna och 

traumatiserade. Ibland kan de vara helt upptagna av sig själva och sin sorg och orkar inte 

riktigt med föräldrarollen. Jourerna ser som sin uppgift att avlasta mamman och hjälpa henne 

att få kontroll över sitt liv och att hitta tillbaka till föräldrarollen. Det är mycket praktiskt som 

behöver skötas och kontakter med åtskilliga myndigheter behöver tas. Det framkommer även 

att mammor kan behöva stöd och hjälp i föräldrarollen vilket socialtjänsten kan ge bistånd till. 

Samtidigt betonar intervjupersonerna att de inte ska ta över föräldrarollen och att mamman är 

den som bär yttersta ansvaret för barnet. I de fall då de märker att mamman inte alls klarar av 

vårdnadsansvaret och där hon brukar våld mot barnet görs en orosanmälan till socialtjänsten.  

 

Våra intervjupersoner uttrycker att barn ibland får ta ansvar som är dem övermäktiga, att 

mamman i vissa fall överlåter beslut till sina barn.“Vissa mammor vill ju lyssna på barn för 

att de inte orkar ta egna beslut och det får absolut inte hända att barnet ska bära ansvaret över 

något. Att om någonting skulle hända så blir det ju att barnet automatiskt skulle ta skuld” 

(IP:4). Även om barn genom tydligt aktörskap exempelvis kan avbryta våldsituationer kan 

barn som aktör aldrig belastas med ansvar för det som händer (Överlien 2012:37). 

 

En del blir ju väldigt omhändertagande och liksom är som ett plåster på mamma hela tiden och ska 

trösta mamma om hon blir ledsen och liksom hela tiden ska vara den som, och där har vi en viktig 

roll och avlasta barnet och tala om att: - Nu är det inte du som måste ta hand om mamma utan nu 

får mamma hjälp utav oss (IP:3). 

 

Intervjupersonerna har noterat att barn i vissa fall tar på sig stort ansvar, dels för mamman 

men även för småsyskon. En del barn agerar respektlöst mot sin mamma för hon har tappat all 

auktoritet, vilket en av våra intervjupersoner förtydligar i “[…] få in barn där som tycker att - 

Ja men nu är ju inte pappa här nu är det jag som är chef” (IP:1). Det finns också en risk för att 

mamma i sin situation “gör barnet äldre” och att barnet känner sig tvingat att bära ett ansvar 

som egentligen är för stort för ett barn.  Barn har behov av sina föräldrars skydd för att få en 

trygg anknytning och möjlighet att växa upp till trygga individer. En förälders omvårdnad om 
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sitt barn bidrar till barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. När omvårdnaden brister 

medför det en känsla av frustration och ängslan hos barnet (Bowlby 2010:105-108). 

 

När det händer något skrämmande då söker barnet ju en trygg tillflykt men när pappa slår mamma 

så är ju ingen av dem en trygg tillflykt. För pappa är skrämmande för att han är våldsam och 

mamma, hon har fullt upp med sitt eget, hon är så rädd och skrämd så att hon är ingen trygg 

tillflykt för barnet heller och då blir barnet väldigt utlämnat till sig själv. Så att i den situationen så 

förlorar ju barnet båda sina trygghetstillflykter och det blir ju då väldigt skrämmande (IP:3). 

 

Citatet ovan illustrerar att barn är i behov av en trygg bas som det kan komma till när det har 

behov av trygghet. De anknytningsmönster som barn skapar är en följd av det bemötande barn 

får att sina föräldrar. En förälder ska utgöra en trygg tillflykt som barnet kan komma till när 

det är i behov av uppmuntran eller få sin oro dämpad vilket stärker barnet i dess 

identitetsskapande (Bowlby 2010:33-35). När samspelet mellan barn och förälder inte 

fungerar får barn inte den trygga anknytning som det är i behov av och slutar så småningom 

att söka tryggheten hos föräldern, vilket innebär att det söker sig till andra som kan ge den 

trygga bas som barn är i behov av. När barn vet att det finns en trygg bas ges det en stor 

känsla av trygghet vilket uppmuntrar barnet att fortsätta förbindelsen, men när barn blir 

allvarligt försummade av föräldern riskerar de att bli desorienterade eller fastna i stereotypa 

beteenden (Bowlby 2010:50, 150). 

 

Men barnen uppskattar väldigt mycket att det finns en vuxen som tar sig tid för dem, som orkar 

sitta med dem, som orkar se dem i ögonen. För det är inte alltid som mamma orkar det. Vi tar ju 

aldrig över föräldrarollen från henne, men avlastar med det vi kan. Just att barnen får tänka på lite 

annat för de behöver bearbeta men de behöver också tänka på helt vanliga saker (IP:3). 

 

Ovanstående citat visar att kvinnojourerna utgör en viktig punkt för barnen, för att barn ska 

kunna hantera situationer behöver de en trygg vuxen som kan lyssna på dem (Forsberg 

2008:202). Alla våra intervjupersoner uttrycker att barn som kommer till kvinnojourerna är i 

behov av trygga vuxna. 

 

Skola/Förskola 

 

Av intervjumaterialet framkommer det att jourerna har lite olika bild av hur skolgången 

fungerar för barnen på jourerna. Gemensamt är dock att barn vid en placering på kvinnojour 
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har ett kortare eller längre avbrott från skolan. Då barn kommer till kvinnojourer är det viktigt 

att de får landa i den nya miljön en vecka eller två men därefter är frågan om skolgång högt 

prioriterad för att barn ska känna delaktighet i ett sammanhang utanför kvinnojouren. 

 

Vi visste att familjen skulle flytta vidare, men det bara drog ut på tiden och drog ut på tiden och 

det var barn som skulle ha betyg, och efter, om det var två månader, så sa vi att nu måste vi se till 

att de får en skolplacering. Då fick vi in dem i en skola och så gick de i, om det var en månad och 

sen ordnade man då att de skulle flytta vidare till en annan kommun. Och jag hade lite kontakt med 

barnen efter det och det visade sig att ingen skolplacering ordnades för dem resten av den 

terminen. Då tänker jag att, för ett barn som har varit med om så mycket och kanske dessutom då 

måste gå om ett helt läsår bara för att man inte har tagit itu, jag menar att vi har skolplikt i Sverige. 

Jag tycker att man sviker barnen i många situationer (IP:3). 

 

Ovanstående citat visar att vistelsetiden på kvinnojouren är oviss och ibland en anledning till 

att barns rätt till skolgång inte tillgodoses. Att skolgången avbryts under en längre tid kan 

innebära stora konsekvenser för barn. 

 

Ja det är väldigt svårt att få platser trots att vi har skolplikt i Sverige. Det är väldigt svårt och det 

ligger på de placerande kommunerna att anordna, att hitta plats, men det stöter ofta på patrull. Det 

är inte, ja det är inte så många skolor som vill ta emot tyvärr, så det är ett problem fortfarande. [...] 

Nästan alla skolor är helt fulla. Så att ta in någon så, mitt i en termin, det är inte lätt, vi har inte 

lyckats de senaste gångerna (IP:2). 

 

Citatet ovan visar att kommuner inte fullföljer sina förpliktelser att lösa barns skyldighet och 

rättighet att gå i skolan även under specifika omständigheter som vistelse på kvinnojour 

innebär. Rösare (2015:37) påtalar att ansvaret för att skolgången fungerar ligger gemensamt 

på hemkommunen och vistelsekommunen, men brister i denna hantering innebär att det inte 

är ovanligt att barn saknar skolgång under en längre tid.  

 

Skolverket, lagen är väldigt stark där, barn måste gå i skola så det brukar inte ta lång tid. Är det så 

att de är här hos oss ett tag och sen ska iväg till en annan kommun, så väntar vi, då kan vi vänta två 

månader. [...] Vissa lärare har kommit och har lärarledda lektioner här hos oss för att barn inte ska 

tappa och för att följa sin skolgång. Vi försöker men det är inte alltid det fungerar (IP:4). 

 

Ovanstående intervjuperson är den enda som uttalar att hemundervisning ibland förekommer, 

på övriga jourer har det aldrig inträffat. Det kan upplevas som anmärkningsvärt då skollagen 

framställs som väldigt stark och säger att hemundervisning ska ske om inte eleven kan 
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befinna sig på skola. Övriga jourer kunde endast få tillgång till skolmaterial i begränsad 

omfattning vilket inte kan anses ersätta undervisning. 

 

Samtliga intervjupersoner menar att skolan inte bara är en plats för kunskapsinhämtning utan 

väl så betydelsefull för att ingå i ett sammanhang med kamrater och viktiga vuxna som 

skolpersonal kan utgöra. Lagerlöf (2012:53) menar att barn i utsatta situationer löper stor risk 

för psykosociala problem om de inte får möjlighet att utveckla ett aktörskap i gemenskap med 

jämnåriga i skolmiljö. Överlien (2012:133) kommer fram till att för barn som bor på 

kvinnojourer och under trygga förhållanden kan befinna sig i skolans värld utgör skolan ett 

andningshål.  

 

Skolplikt heter det ja, det funkar inte speciellt bra. Äh men vi är väldigt envisa och jobbiga vi som 

jobbar här. Vi ringer ner skolorna för att det är skolplikt, men det kan ta flera månader innan man 

får in barnen (IP:5). 

 

Citatet ovan illustrerar att då skolgången inte alltid fungerar är kvinnojourerna drivande i 

frågan. Kvinnojourers samarbete med förskolor och skolor i kommunen kan underlätta en 

omplacering av barn. 

 

Eftersom det ofta är kö till förskoleplatser är omplacering av barn i förskoleåldern ganska svår 

enligt våra intervjupersoner. Endast en jour uttrycker att de har ett väl fungerande samarbete 

med en förskola. Några jourer hänvisar främst till kommunens öppna förskolor som mammor 

med små barn kan besöka. En av jourerna erbjuder förskoleverksamhet under egen regi ett par 

timmar per dag. Rösare (2015:114-115) beskriver att vissa kvinnojourer har löst det med en 

egen förskola, men att de flesta jourer inte har möjlighet till det. Om barn saknar aktiviteter på 

egen hand utan mamma riskerar de att bli understimulerade. 

 

Samverkan med olika aktörer 

 

För att kvinnojourerna ska kunna åstadkomma ett så bra arbete som möjligt med barnen är de 

i många fall beroende av samarbete med andra aktörer i samhället.  

 

För att stor del av arbetet är ju att, vad ska jag säga, det handlar ju om mycket kontakt med 

myndigheter [...] Mitt arbete är ju att representera den kvinnan som är placerad och hjälpa henne 
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att få alla sina rättigheter tillgodosedda [...] och det är inte lätt. Nej, socialtjänsten idag har ju en 

oerhörd belastning och hinner inte göra allt som de ska göra egentligen. Och det drabbar den 

enskilda, tyvärr (IP:2). 

 

I våra intervjuer framkommer det att kvinnojourer är beroende av samarbete med många 

myndigheter, mest frekvent samverkan sker med Socialtjänsten som också är uppdragsgivare. 

En del andra samarbetspartners som nämns är BUP, Kriscentrum, Rädda Barnen, Polisen, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedling, SFI och Advokater. 

 

Vi blir ju lite spindeln i nätet på något vis. Kvinnan är egentligen spindeln i nätet, men lite 

beroende på den kraft och energi som hon har så får vi ju hjälpa henne (IP:3). 

 

Jourernas primära uppgift är att ge trygghet och ett första stöd till kvinnor och barn (Wilén 

2010:7). För en del barn kan vistelsen på kvinnojouren innebära mindre övervakning och 

större handlingsutrymme än i hemmet. I Solbergs (2007:33) intervjuer med barn framkommer 

det att gemensamt för barnen är att de framhåller ett säkert boende som det viktigaste. 

Jourerna har ansvar för att slussa dem vidare vid behov och fungerar således som en 

kontaktförmedlare för hjälpinsatser och myndighetskontakter (Wilén 2010:7).  

 

Samverkan är jätteviktigt, det fungerar bättre och bättre för varje år, fast man önskar ändå mer, 

närmare nätverk. [...] Det är väldigt viktigt att vi jobbar nära och ger kunskap till varandra om 

olika dilemman som vi har innan alla beslut ska fattas. Så märker vi det att det fungerar bäst för 

både barn och kvinnan när man har nära samarbete (IP:4). 

 

Det är ju socialtjänsten som har ansvar för familjerna och vi är ju bara glada ideella som då stöttar 

på det sätt som vi kan. Det är ju också en viktig grej, att vi hela tiden måste säga det till kvinnan 

att, vi har tyvärr inte alltid möjligheten att påverka. Vi kan ju vara blåslampa i häcken på 

socialtjänsten när vi tycker att saker och ting går för långsamt eller när de inte får det stöd de 

behöver. Men vi har liksom ingen, vi har inga maktmedel. Och det kan vara frustrerande ibland 

(IP:3). 

 

Alla intervjupersonerna poängterar att det är viktigt med samverkan men att det finns en viss 

tröghet. Socialtjänsten visar sig utifrån våra intervjuer vara kvinnojourernas mest 

återkommande samarbetspartner. Många gånger upplever intervjupersonerna att saker och 

ting tar lång tid och att de får ligga på väldigt mycket för att något ska hända. En anledning är 

att de upplever att socialtjänsten har mycket att göra men också, som en intervjuperson 
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uttrycker, att de och socialtjänsten lever i olika tidzoner, vilket syftar till att man från 

socialtjänstens sida inte ser ärendena som brådskande och prioriterar olika. Det visar på 

konkurrerande logiker då kvinnojourerna och socialtjänsten ser olika på ärenden. 

Socialtjänstens tröghet kan förstås som ett uttryck för en högre maktposition (Linde 

2013:111-115). Det kan också vara en svårighet att jourerna jobbar med flera kommuners 

socialtjänster med olika rutiner (Rösare 2015:33). När socialtjänsten väl har gjort en placering 

av mamma och barn finns det en risk att socialtjänsten inledningsvis är nöjda med att 

skyddsbehovet är tillgodosett och prioriterar bort andra behov som exempelvis behandling. 

Enligt Almqvist & Broberg (2013:71) behöver det snarast göras en kvalificerad uppskattning 

av mamman och barnets behov.  

 

Av våra intervjuer kan vi utläsa att det i de allra flesta fall är socialtjänsten som kontaktar 

kvinnojourer för placering på skyddat boende. Ibland tar kvinnor själva kontakt med 

kvinnojourer och kan därigenom få hjälp att kontakta socialtjänsten eftersom bistånd till 

skyddat boende är ett myndighetsbeslut. Har kvinnan barn kräver samtliga intervjuade 

kvinnojourer att det finns en kontakt med socialtjänsten. Det händer att kvinnor själva tar 

telefon- eller mailkontakt med kvinnojourer och att kvinnor då får visst stöd, råd och 

information utan att socialtjänsten är inkopplad.  

 

Vi jobbar ju med soc och de frågar ju hur det fungerar. Känner vi att det inte fungerar bra, att 

mamman mår väldigt dåligt eller kanske inte sköter sina barn som hon ska, och det inte bara beror 

på att hon mår dåligt, då berättar vi ju det för soc. Sen får de gå in och göra en orosanmälan om 

inte vi gör en orosanmälan på barnen (IP:5). 

 

När kvinnojourer agerar på uppdrag av socialtjänsten, vilket alla våra jourer gör när barn är 

involverade, gäller anmälningsplikt enligt SoL 14 kap§1. Alla intervjupersonerna bekräftar att 

de har anmälningsplikt och gör alltid orosanmälan om de anser att ett barn far illa vilket 

framgår av ovanstående citat. De arbetar således ur ett barnperspektiv vilket innebär att de 

alltid tar hänsyn till barnets välbefinnande i första hand (Wilén 2010:71). Det framgår av 

intervjumaterialet att kvinnojouren har dialog med socialtjänsten om hur placeringen fungerar 

och om de ser att mamman eller barnet har behov av ytterligare stöd av något slag. 

Kvinnojourer kan bevaka den kommunala socialtjänsten så att barn får det stöd som de har 

behov av och rätt till (Rösare 2015:34). Ett av de stöd barn kan vara i behov av är kontakt 

med BUP. 
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Men vi har ju haft barn där vi har krävt BUP-kontakt, där vi tycker att barnen mår jättedåligt. [...] 

Då har de varit där på två samtal och så säger de att hon är för liten, hon kan inte prata om detta 

eller så. Så har vi Kriscentrum som finns här i X-stad som egentligen bara är till för folk som bor 

här. De vill inte starta upp några samtal med barn om man inte vet 100 % att de blir kvar här, för 

att det måste vara ett långsiktigt arbete, så att det är så mycket som säger att vi kan inte göra detta 

nu, vi ska göra det sen (IP:3). 

 

I en del fall mår barnen mycket, mycket dåligt och kvinnojourer bedömer att de själva inte 

räcker till med sina samtalstekniker som innebär stödsamtal och inte är behandlande metoder. 

De tar då kontakt med barnpsykolog och är då hänvisade till BUP eller Kriscentrum. Våra 

intervjupersoner uttrycker stora problem med att slussa vidare barnen till professionell 

samtalsterapi då det är svårt att få tid på BUP/Kriscentum, men också BUP:s bedömning att 

de inte kan hjälpa barnet i nuläget. “BUP säger ofta - Vi får avvakta och det måste vara lugnt 

kring barnet Och då kan man ju vända på det. Hur ofta, hur lång tid tar det inte innan det blir 

lugnt kring dessa barn?“ (IP:1) Kriscentrum/BUP är de aktörer i samhället som bör ta sitt 

ansvar för barn eftersom de bedöms besitta den kompetens som krävs. För att möjliggöra 

detta bör barnpsykologer vara knutna till kvinnojouren (Almqvist & Broberg 2013:71-72).  

 

Samhället sviker 

 

Vi vill i detta avsnitt visa hur våra intervjupersoner på kvinnojourer ibland kan uppleva att de 

arbetar i motvind. De lyfter fram att vuxna i samhällsvården brister i att tillmäta barn 

aktörskap.  

 
Men när man ser, hur samhället sviker, kan man säga, de här människorna som har kommit i en 

sådan jätte jobbig situation. Kanske den värsta situationen i hela deras liv och att inte samhället 

stöttar dem kanske ens med det som de har rätt till, laglig rätt till. Där sunt förnuft bara skriker, 

alla varningsklockor skriker, som det här till exempel då, att en pappa mördar mamma och sedan 

har han vårdnaden om barnen. […] Man pratar om barnets rätt och man ska se till barnets 

rättigheter och barnet har rätt till sina föräldrar [...] Alltså det är så vackra ord, men i verkligheten 

så är det så fruktansvärt. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga och det är oerhört frustrerad 

(IP:3). 
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Våra intervjupersoner menar att det är barnen som blir lidande och att deras rättigheter och 

möjlighet till inflytande inte alltid blir tillgodosedda. De upplevde att barn ofta förbises bland 

annat i rättsliga processer. 

 

...Mm det är mycket som är konstigt, som inte är fungerande. Vi har inte kommit så lång kan man 

känna, faktiskt. [...] Vi har mycket jobb framför oss. Men det är, när man jobbar här så jobbar man 

i motvind det kan man säga. Det är mycket kamp hela tiden för att det ska bli bra för kvinnorna 

och barnen. Det är ingen självklarhet och vi har ju liksom ingen makt så heller att påverka. Vi kan 

bara ligga på myndigheter de som har makt (IP:2). 

 

Samhället och de ideella organisationer som kvinnojourer utgör är ömsesidigt beroende av 

varandra varför ett gott samarbete är av vikt. Motsättningar och spänningar mellan 

organisationer, det vill säga konkurrerande logiker försvårar det goda samarbete som krävs. 

Om en förändring ska ske mellan organisationer som konkurrerar om inflytande krävs det att 

de har ett visst handlingsutrymme (Linde 2013:109,114,126). 

 

Och barnen, alltså de här familjerna behöver ju hjälp och stöd. Detta är ju ett stort 

samhällsproblem, våld i familjen och det ska ju inte vara ideella krafter som tar hand om det utan 

det måste ju liksom vara ett erkännande från staten att det är ett problem. För om vi då gömmer så 

blir det ju inte bra, då synliggörs det inte heller (IP:2). 

 

Ideella organisationer har i det svenska samhället mandat att uttala sig i sakfrågor som rör 

deras fält och kan därmed nå ut till beslutsfattarna. Det finns således möjlighet för 

kvinnojourerna att påverka till viss del, men en maktbarriär mellan ideella organisationer och 

statsapparaten verkar hindrande för optimalt samarbete. Den offentliga sektorn tenderar att 

lägga alltför lite intresse vid ideella organisationers ståndpunkter (Wijkström & Lundström 

2002:20,223-224). 
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Avslutande diskussion 
 

Syftet med vår studie var att ur personalens synvinkel få en ökad förståelse för barns situation 

på kvinnojourer och belysa hur man där arbetar med barn. Vi ville också undersöka deras syn 

på betydelsen av samverkan med andra aktörer i samhället. Dessutom ville vi veta i vilken 

utsträckning barn hade möjlighet att påverka sin situation. Vi kommer nedan att presentera en 

sammanfattning av vårt resultat av studien. 

 

Utifrån vårt intervjumaterial kan vi konstatera att det råder ett tydligt barnperspektiv i det 

praktiska arbetet på våra kvinnojourer. Redan vid ankomst till jouren visar det sig att det finns 

en angelägenhet om att barn får ett eget välkomnande där de bekantar sig med miljön och 

personal. Då det visat sig att många mammor inte på förhand har berättat för barnen om vad 

en kvinnojour innebär och varför de ska bo där framhåller våra intervjupersoner vikten av att 

främst genom mamman tydliggöra för barn de verkliga orsakerna. Barn har rätt till 

information och delaktighet i saker som berör dem. Intervjupersonerna uttrycker att barnen 

blir tillfrågade om vilka intressen de har samt att det finns möjlighet för dem att uttrycka 

önskemål om exempelvis leksaker eller fritidsaktivitet vilket jourerna i stor grad försöker 

tillgodose. Som barnansvariga deltar de aktivt i lek och umgänge med barnen. Det visar sig att 

deltagande i föreningar är ett problem i flera fall då man inte samarbetar med föreningar i 

någon vidare utsträckning och där kostnaden för mamman är ett stort hinder. I ett fall kunde 

barnen erbjudas kostnadsfria aktiviteter genom samarbete med kommunal verksamhet. 

Intervjupersonerna är medvetna om att barn behöver åldersanpassad aktivitet vilket till viss 

del ombestyrs med lekrum och utflykter. De uttrycker dock att tonåringar saknar 

sysselsättning och en egen liten vrå. Det kollektiva boendet innebär att flera familjer ska 

samsas i gemensamma utrymmen vilket kan vara påfrestande. Det kan vara svårt att hitta egna 

fungerande rutiner för varje familj. Intervjupersonerna strävar efter att göra miljön så 

hemtrevlig som möjligt. Kvinnojourer arbetar således för att barn ska få en så normal 

livssituation som möjligt. Eftersom mammans föräldraroll ofta har blivit skadad arbetar 

kvinnojourerna stödjande för att barn och mamma ska hitta tillbaka till en sund 

mamma/barnrelation. Kvinnojourerna erbjuder samtalsstöd där barn får hjälp att bearbeta sina 

våldsupplevelser. Flera jourer arbetar efter specifika samtalsmodeller som riktar sig till barn 

som upplevt våld. Eftersom kvinnojourerna fungerar som ett kontaktnät i många hänseenden 

arbetar de med att lösa problematiken i situationen samt möjliggöra för mamma och barn att 

gå vidare. Då de har en nära kontakt med barnen skapar de sig en tydlig bild av barnens 
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önskningar och mående vilket de vid behov även kan förmedla vidare till socialtjänsten. I 

umgängesfrågor har de möjlighet att göra ett utlåtande och därigenom stärka barnets röst.  

 

Våra intervjupersoner tycker att det är en olycklig utveckling att vistelsetiden på jouren blir 

längre och längre. De anser själva att den boendeform de erbjuder inte är lämplig under längre 

tid utan ska fungera som ett tillfälligt skydd och en första hjälp för att sedan möjliggöra för 

mamma och barn att skaffa ett permanent hem, vilket är en förutsättning för att gå vidare i 

livet. Kvinnojourerna försöker vara behjälpliga i sökandet efter bostad men det är svårt i den 

bostadsmarknad som råder. 

 

Intervjupersonerna uttrycker att de är beroende av samverkan med många instanser i 

samhället för att kunna göra situationen så bra som möjligt för barn och mammor i deras 

utsatthet. Trots skolplikt ser vi stora glapp i barns möjlighet att följa sin skolgång på ett 

tillfredsställande sätt. Det kan ta lång tid innan de får möjlighet att gå i skolan vilket gör att de 

riskerar att få kunskapsluckor samt hindras att delta i den sociala samvaron som skolan kan 

ge. Detta kan leda till psykosociala svårigheter.  En aktör som kvinnojourerna borde ha större 

samverkan med är BUP eftersom en del barn som befinner sig på kvinnojourer är i stort behov 

av barnpsykologer för att få behandlande samtalsterapi. Då samarbetet inte fungerar och barn 

inte får tillgång till psykologhjälp är det svårt för kvinnojourerna att tillgodose dessa barns 

behov. Även om de ger samtalsstöd är det inte ett behandlande samtalsstöd vilket krävs 

exempelvis vid utvecklad PTSD. Trots att socialtjänsten är uppdragsgivare fungerar inte alltid 

samverkan tillfredsställande enligt våra intervjupersoner. Vidare menar de att socialtjänsten 

inte för tillräckligt många samtal med barn för att kunna bilda sig en helhetsuppfattning om 

barnets ställningstagande i olika frågor. Dessutom uttrycker de att saker tar för lång tid, 

kvinnojourerna och socialtjänsten tycks ha olika tidsperspektiv på ärenden. Vi får en 

uppfattning om att socialtjänsten är tillfredsställd med att barn befinner sig på skyddat boende 

men hur man arbetar med barnen under tiden på jouren är en sekundär prioritering. Istället är 

det personalen på jourerna som i stor utsträckning är drivande för att tillgodose barns behov 

och rättigheter. 

 

Då barn som upplever våld i nära relation är ett erkänt socialt problem menar vi att samhället 

inte fullgör sitt ansvar. Ideella krafter, vilket kvinnojourerna innebär, tycks i stor utsträckning 

bära ansvar för mammors och barns situation samt verka för att deras rättigheter bevakas då 

de blivit placerade. Kvinnojourer utvecklar alltjämt sin verksamhet bland annat genom att det 
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börjar bli vanligt att anställa personal med specifikt barnansvar, vilket tydliggör barns 

aktörskap. Samhällsapparaten bör i större utsträckning tillvarata den kompetens och 

erfarenhet som kvinnojourerna besitter. Samarbete mellan kvinnojourer och olika 

samhällsaktörer är en förutsättning för att barn som befinner sig på kvinnojourer ska få så 

trygg tillvaro som möjligt. Genom vår empiri uppfattar vi att det finns mycket kvar att önska 

inom detta område. En annan nödvändighet är att låta barn agera som aktörer med rätt att 

uttala sig i ämnen som berör dem. Forskningen behöver barns personliga utsagor för 

kunskapsinsamling. Du måste som vuxen våga fråga, även känsliga frågor och det gäller i 

allra högsta grad oss som blivande socionomer. Vi måste möta och bemöta barn på ett 

respektfullt sätt med samma rätt som vuxna att göra sin röst hörd, då synliggörs barn. 

 

Då det i vår studie tydligt framgår att samverkan med exempelvis socialtjänst och BUP är 

bristfällig skulle det vara intressant att forska om hur dessa aktörer ser på denna problematik. 

Det hade också varit relevant att studera hur samhället på ett bättre sätt kan ge skydd till 

mammor och barn, så att de inte som idag tvingas flytta och bryta upp från sitt sociala 

sammanhang. Vidare är det av intresse att studera hur samhället kan underlätta för mamma 

och barn att gå vidare i livet då de brutit upp från våldsutövaren. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 

Namn  

Utbildning 

Yrkesroll 

Yrkeserfarenhet 

Hur länge de arbetat på kvinnojouren. 

Tillhör ni någon av kvinnojourernas riksorganisationer? 

 

Policy 

Finns det specifika riktlinjer som ni arbetar efter för att tillgodose barns behov? 

Har ni någon policy för att arbeta med barns eventuella behov till följd av att de har upplevt 

våld i hemmet? 

 

Praktik 

Vilka är det som kommer till er vad gäller åldersgrupper, samhällsklass och etnicitet? 

Hur länge stannar barn och mamma i snitt på jouren? 

Vilka rutiner har ni vid mamma och barns ankomst till er? 

Hur upplever ni barnens medvetenhet om varför de har kommit till jouren och vad jouren är 

för plats? 

Hur går arbetet med barn till på jouren? 

Vilken typ av stöd har ni möjlighet att ge till barn? 

Får barnen samtalsstöd hos er och hur kan det se ut? 

Om barn spontant pratar om sin situation, hur bemöter ni det? 

Uppmuntrar ni barnen att öppna upp sig och prata om det upplevda våldet? 

Får barnen själva möjlighet att uttrycka vad de har behov av? 

Hur är er möjlighet att tillgodose barnens uttryckta behov? 

Vilka möjligheter har barn att uttrycka och hantera sina känslor? 

Hur tänker ni kring miljön på jouren för att den ska vara barnanpassad? 

Vilka möjligheter har ni att erbjuda saker som exempelvis kläder, leksaker och böcker? 

Hur fungerar förskola/skola för barnen som vistas på jouren? 
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Finns det möjlighet för barnen att delta i fritidsaktiviteter? 

I vilken utsträckning är barnen delaktiga i lösningar och beslut som rör dem? 

Hur ser ni på eventuellt behov hos barn att träffa den andra föräldern? 

Hur fungerar barns möjlighet att ha kontakt med personer utanför jouren?  

Beskriv för oss hur mamma/barn relationen kan se ut. 

Upplever ni att mammor är i behov av stöd i sin föräldraroll och är det i sådana fall någonting 

som ni kan ge? 

Har ni någon uppföljning för de barn som vistats på jouren? 

Hur ser ni på era möjligheter med att arbeta med barn på jourer och vilka dilemman stöter ni 

på? 

 

Samverkan 

Vilka aktörer samverkar ni med? 

Hur fungerar samarbetet? 

Vad ser ni för möjligheter och svårigheter i samarbetet? 

 

Avslutning 

Tacka respondenten 

Fråga respondenten om det finns något som hon/han vill tillägga. 

Frågar respondenten om vi kan återkomma om ytterligare frågor dyker upp. 


