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Abstract 
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The purpose of this paper is to illustrate the shelter staff complex professional role with respect to 

both their professional and emotional attitudes.  

The basic problem areas for this work are: 

• Do the on-call staff combine the emotional and the professional? If so, how? 

• Are there any special factors that contribute to the professional approach? If so, is it possible to 

identify these contributing factors? 

• Is emotional and / or professional distance created in the profession? If so, how? 

 

The primary purpose for this essay is to get a better knowledge about the women's emergency 

shelters, recognition of women's shelters and a better of the statistics surrounding domestic violence. 

It tells us how it looks on the field; it also states the major problem of domestic violence in our 

society. 

To examine this topic I chose to do interviews with three of the employees at a women’s shelter 

where I did my internship. I also spent four months at the women’s shelter which gave me the 

opportunity to observe the field very carefully.  

The primary theories of this paper are centered around the concepts of emotional labour (Wettergren, 

2013) and the professionalization (Repstad, 1998). I have been using these theories to analyze my 

data, and to conclude my result and discussion.  

The significant reason for this research paper is to gain a better understanding of the work done at 

women’s emergency shelters, as well ass contribute to the broader study of domestic violence. 

Analyzing this subject has led me to see that there is a big gap in this field, and that future research is 

necessary to gain a better understanding of this subject.  
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Inledning 
 

Det första avsnittet av denna uppsats inleds med en övergripande presentation av våld i nära 

relationer. Därefter följer en presentation av Sveriges kvinnojourer och deras framväxt samt en 

presentation av hur kvinnojourer fungerar som organisation. Sammanfattningsvis kommer en kort 

presentation om varför jag valt detta ämne och hur detta ämne problematiseras.  

 
I en undersökning av Brottsförebyggande Rådet kan man utläsa statistik om kvinnor som har utsatts 

för våld i nära relationer av en närstående person. Av de våldsbrott som begås mot kvinnor, orsakas 

en tredjedel av en nära person till kvinnan. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem idag. 

När man pratar om våld i nära relationer kan detta enligt Brottsförebyggande Rådet vara fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld (Brottsförebyggande rådet, www.bra.se). 

1978 bildades den första kvinnojouren i Sverige. De första organisationerna som startades var ”Alla 

kvinnors hus” i Stockholm och ”Kvinnohuset” i Göteborg. Dessa organisationer startades för att man 

såg en stor brist från samhällets sida att kunna skydda och ta hand om kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer. Tanken med att starta kvinnojourer var främst att kunna stötta våldsutsatta kvinnor 

och ge dem en möjlighet att få stöd ifrån andra människor. Detta möjliggjorde även mötet med andra 

kvinnor som var eller hade varit i samma situation som de själva. 

Idag finns det över hundra kvinno- och tjejjourer runt om i landet. Den organisation som har hand om 

dessa verksamheter heter ”Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund” och arbetar efter 

värdegrunden ”att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld” (SKR, www.kvinnojouren.se). 71 % 

av de kvinnojourer som finns i Sverige drivs av ideella organisationer (Nationellt Centrum för 

Kvinnofridsarbete, www.nck.se). De kvinnor som söker sig till kvinnojourer/tjejjourer är utsatta för 

våld i sina nära relationer. Stödsökande våldsutsatta kvinnor får även ta med sig sina barn om de 

behöver hjälp i form av boende hos någon av jourerna. Utöver dessa kvinno- och tjejjourer finns det 

även en stödtelefon i form av en ”Kvinnofridslinje” dit man kan ringa för att få prata och få stöd och 

råd om man är eller har varit utsatt för ”hot och våld” (Kvinnofridslinjen, www.kvinnofridslinjen.se). 

Under 2011 var det 120 960 utsatta kvinnor som fick hjälp av olika kvinnojour i Sverige. Detta är en 

ökning på 12,2 % jämfört med 2010, (Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 

www.roks.se). Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige hjälper utsatta kvinnor på olika sätt. De olika 

kommunikationsformerna som tjej- och kvinnojourer använder sig av kan vara via mail, telefon, chatt 

eller besök hos någon av jourerna. Det som kvinnojourer och tjejjourer kan hjälpa till med är 
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samtalsstöd, rådgivning, gruppaktiviteter och även rekommendationer var de stödsökande kvinnorna 

kan vända sig. 

De olika stödåtgärderna har ökat markant för barnen till de utsatta kvinnorna, en ökning med 57 % 

från 2010 till 2011. Dessvärre finns det inte plats och ekonomi till att anordna boende hos alla jourer 

runt om i landet. Denna brist gjorde att man år 2011 fick avvisa 1366 kvinnor från att kunna komma 

och bo hos någon av de olika jourerna (www.roks.se, ROKS) 

Kvinnojourerna ser olika ut runt om i Sverige. Vissa jourer kan till exempel bestå av personalstyrka, 

kontor och jourhavande telefon dygnet runt. Dessvärre består en stor del av alla jourer, enbart av 

volontärarbetare som inte har kontor eller jourhavande telefontid. Enligt SKRs verksamhetsberättelse 

från 2012 var det 146 anställda hos de 72 olika kvinnojourerna runt om i Sverige. Samma år var det 

1015 aktiva medlemmar, dessa kan till exempel vara privatpersoner, volontärer eller andra aktörer 

(www.kvinnojouren.se, SKR). Med dessa siffor ser vi att det inte är vanligt förekommande att man 

arbetar som anställd, lönearbetar hos en kvinnojour. Att jourkvinnor har denna arbetsroll, att stödja 

våldsutsatta kvinnor fick mig att vilja undersöka deras emotionella roll i arbetet, de känslor som 

uppstår i yrket. 

Att det inte är vanligt förekommande att vara anställd hos en kvinnojour var det som fick mig att 

börja fundera kring ämnet, jourpersonalen, från första början. Efter hand som jag skulle börja 

formulera min problemställning började funderingarna kring av vad jourarbetet verkligen innebär. 

Dessa tankar var endast föreställningar som inte var grundade på några som helst erfarenheter och 

inte heller mycket fakta, mer än att mäns våld mot kvinnor är ett stort och förfärligt 

samhällsfenomen. Att behovet av stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor är stort och att det är få 

yrkesverksamma kvinnojoursarbetare, väckte de frågor som präglat denna uppsats. 

Mina fösta tankar kring detta ämne var att jourpersonalen hos kvinnojouren måste få höra och se 

mycket som man möjligtvis inte får inom andra yrke, saker som man inte vill att någon ska behöva 

stå ut med. Av dessa tankar ville jag leta upp fakta och forskning kring kvinnojoursarbetare och hur 

de förhåller sig till deras yrke, som en förberedelse för mig själv om inget annat. En förberedelse för 

min praktiktid hos kvinnojouren. När jag inte fann mycket forskning kring jourpersonalen bestämde 

jag mig för att ta saken i egna händer och belysa detta fenomen med hjälp av denna uppsats. Under 

tiden som mitt sökande av forskning pågick, kom jag fram till att jag vill undersöka hur de hanterar 

de emotionella och professionella situationer som uppstår och hur de då hanterar dessa i deras 

vardagliga yrke. 
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Problemställning 
 
Nedan följer en kort beskrivning om problemställningen till denna uppsats.  
 

Redan vid första mötet och kontakten med kvinnojouren, började funderingarna kring deras arbete 

och formuleringen av problemställningen för denna uppsats. När jag besökte kvinnojouren 

observerade jag att det endast fanns ett fåtal anställda och att resterande är ideellt verksamma.  

 

Det saknas forskning som förklarar varför och hur det kommer sig att dessa kvinnor väljer ett 

komplext lönearbete och forskning som beskriver deras yrkesroll som jourarbetare. Det blir för mig 

ett komplext arbete eftersom att det är ett känslofyllt och tungt arbete. Detta om man ser till de 

människor som de möter i sitt alldagliga arbete, våldsutsatta kvinnor och barn som är i stort behov av 

stöd.  Samtidigt tar jag hänsyn till att detta är deras vardagliga arbete, där det möjligtvis är en 

nödvändighet att förhålla sig på ett professionellt sätt.  

 

Personalen hos kvinnojouren är vidare intressant som yrkesgrupp eftersom att de har ett yrke som 

saknar en specifik, direkt och anpassad utbildning (jourarbetare) som kan vara till förfogande för 

kvinnojourpersonal. Den utbildning de har inom det specifika området är kurser och utbildningar som 

de har fått via internutbildningar och genom andra forum som är centrala för våldsutsatta kvinnor.  

 

 
Syftet är att studera personalen hos kvinnojouren utifrån hur de kombinerar det emotionella arbetet 

med det professionella arbetet.  

 

• Kombinerar jourpersonalen det emotionella och det professionella? I så fall hur?  

• Finns där några särskilda faktorer som bidrar till det professionella förhållningssättet? Är det 

så fall möjligt att peka ut dessa bidragande faktorer?  

• Skapas emotionell och/eller professionell distans i yrket, och i så fall hur? 

 
 
Det redskap som kommer att användas för att skapa förståelse för deras yrke, är främst med hjälp av 

jourpersonalens egna erfarenheter, genom intervjuer, samtal och en etnografisk studie som utförts i 

samband med min praktikplats hos den kvinnojour som denna uppsats behandlar. 
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Begrepp 

I detta kapitel har jag valt att presentera de begrepp som representerar denna uppsats. Emotion och 

profession är de begrepp som är av störst mening för det jag har valt att studera och är de begrepp 

som valdes i samband med formulerandet av problemställningen för denna uppsats. Nedan följer en 

presentation av dessa.  

Emotion 

Wettergren beskriver inledningsvis begreppet känsla, som kan förknippas med ”sinnesförnimmelser 

och upplevelser” (Emotionssociologi, Å Wettergren, 2013:16). Sinnesförnimmelser (intryck) och de 

upplevelser (erfarenheter) är det som vi känner inom oss som i sin tur kan jämföras med emotion. 

Emotion står för hur vi ”kommunicerar utåt, genom uttryck” (2013:16). Wettergren menar att 

skillnaden på dessa två begrepp är att känsla ses som ett mer vardagligt begrepp medan emotion är ett 

”vedertaget samhällsvetenskapligt begrepp” (2013:17). 

I Wettergrens definition av emotion menar hon att de är delvis biologiska faktorer genom 

”situationsbedömning, sinnesförnimmelser och uttryck” och på ett sätt sociala ”genom 

situationsbedömning, sinnesförnimmelser, uttryck och känsloord (kulturell beteckning, namn)” 

(2013:17). Wettergren poängterar att dessa inte står i följd men att den ”kulturella beteckningen” 

visar att emotioner är ”socialt och kulturellt formade” av de normer och värderingar som finns i 

samhället. (2013:17). Enligt författaren är emotion en ”komplex känsla” eftersom att emotioner kan 

vara känslor, men menar att känslor inte alltid kan vara emotioner. Exempel på detta är om någon 

sparkar en på smalbenet, då känner man en känsla av smärta. Om man då blir arg på den som skapat 

smärtan, blir känslan en emotion. När smärtan ger uttryck (2013:17). Wettergren menar att 

reflekterandet över det man känner, gör att emotionen får en mening. 

Profession 

Enligt Selander kan begreppet ”profession” ha en rad olika betydelser beroende på sammanhang. De 

förslag Selander tar upp för betydelsen av profession är bland annat ”kvalificerad tjänsteproduktion, 

avancerad, teoretisk vetenskaplig utbildning, klientrelation till uppdragsgivare, skråliknande 

organisation, yrkesmonopol grundat på legitimerad formell utbildningsstatus, intern kontroll av 

kvalifikationsvillkor och yrkeskodex.” (Kampen om yrkesutövning, status och kunskap, S Salander, 

1989:59). Att det finns så pass många innebörder för professionsbegreppet skapar osäkerhet för 
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bruket av ordet då det är ett varierat begrepp. Selander tar vidare upp begreppet profession och 

skriver ”I europeiskt språkbruk används profession ofta synonymt med yrke i allmänhet” (1989:59). 

Yrke i sin tur är det fenomen som präglas av ”verksamhet” eller ”arbete” (1989:59). Skillnaden 

mellan profession och ”icke-professioner” blir att professioner utövas på arbetsmarknaden och icke- 

professioner utövas utanför arbetsmarknaden (1989:59). 
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Forskningsöversikt 

Den forskningsöversikt som har utsetts för denna uppsats ger en övergripande blick av fältet men 

visar även på de luckor som finns i mitt valda område. Det som representeras i denna 

forskningsöversikt är bland annat forskning om kvinnojoursarbetares utbildning, deras ideella 

arbete, kvinnojourer som komplement till övriga myndigheter och även om hur myndighetspersoner 

ser på ämnet, våld i nära relationer.   

Tidigare forskning av kvinnojourer har framförallt fokuserat på det som bland annat Maria Eriksson 

(2010) tar upp kring forskning i de olika nordiska ländernas sätt att volontär-arbeta eller arbeta hos en 

kvinnojour. Den största skillnaden, länder emellan, är framförallt själva kvinnojoursboendet. Det har 

visat sig att boenden i Finland skiljer sig från de andra nordiska länderna, Danmark, Island, Norge 

och Sverige. Skillnaden i Finland är att man fokuserar på hela familjen, med andra ord, arbetar man 

inte enbart med kvinnor och deras barn, utan även med männen som begått våldet (2010:69). 

Eriksson menar att i Finland har man även välutbildad personal som är specialiserade inom detta 

område som arbetar hos de olika boendena/krisboendena (2010:69). 

Att det finns specialiserad personal i Finland är något som är i unikt bland länderna i Norden. 

Socialstyrelsen har gjort en ”Kartläggning av skyddade boenden i Sverige” (Socialstyrelsen, 2013) 

där man kan få en överblick genom en mätning som gjorts över den anställda kvinnojourpersonalens 

olika utbildningar. Här kunde de respondenter, som har en högskoleutbildning, välja mellan flera 

olika svarsalternativ angående den utbildning som de innehar. Mätningar visar att respondenterna har 

rapporterat in att 56 % är socionomer, 35 % är beteendevetare, 16 % lärare, 15 % sjuksköterskor, 15 

% socialpedagoger, 8 % jurister, 7 % genusvetare, 4 % psykologer och 71 % har en annan utbildning 

(2013:20). De personer som går under ”annan utbildning” är bland annat utbildade undersköterskor 

eller mentalskötare. Även behandlingsassistenter är representerade under ”annan utbildning” 

(2013:21). 

Den vanligaste internutbildningen som ges inom området för våld i nära relationer är utbildningar av 

de särskilt utsatta grupperna. Exempel på dessa kan vara: hedersrelaterat våld, våld i samkönade 

relationer m.m. Det är mest vanligt att jourpersonalen har kunskap om hedersrelaterat våld, HBT- 

personer, personer med psykisk funktionsnedsättning och även om personer som har ett alkohol- och 

drogmissbruk. Andra utbildningar som erbjuds till jourpersonal är ”samtalsmodell för barn som 

bevittnat våld” (2013:21). 
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Utöver den anställda personalen hos kvinnojourer finns det flera hundra som är aktiva volontärer hos 

tjej- och kvinnojourer. Detta ämne är något som berörs i en rapport från Ungdomsstyrelsen (2007). 

Här kan man läsa om deras regeringsuppdrag att ”stödja tjejjourers arbete mot hedersrelaterat 

våld”. Ungdomsstyrelsen vill med denna rapport visa på en utveckling av deras arbete med tjejjourer 

och förklarar att detta är första gången som ”regeringen uppmärksammat tjejjourers arbete” 

(2007:4). 

De flesta personer som väljer att engagera sig i tjejjourer gör detta ideellt. Deras ideella arbete 

präglas bland annat av att de endast arbetar under kvällstid, men poängterar att de skulle vara i behov 

av att anställa personal på dagtid alternativt att fler volontärer väljer att engagera sig. Enligt 

Ungdomsstyrelsens rapport räknas de flesta tjejjourer idag till en kvinnojour. Detta beror dels på att 

de flesta som engagerar sig i en tjejjour gör det ideellt och dels för att de flesta personer som 

engagerar sig gör detta under en kort tid. 

Ytterligare faktorer som Ungdomsstyrelsen pekar på i sin rapport är att det inte finns möjlighet till att 

anställa jourpersonal. I rapporten beskriver de jourarbetet som ett ”känslomässigt pressande arbete” 

och att det då krävs stöd samt handledning åt de personer som väljer att arbeta på en tjej- eller 

kvinnojour. Dessvärre finns det inte alltid utrymme till detta stöd när en person är ideellt engagerad. 

I Ungdomsstyrelsens rapport synliggör dem de luckor som finns i de ”rådande offentliga systemen” 

och menar att tjej- och kvinnojourer bidrar med ett stort tillskott med arbetet de utför. Fler skillnader 

som tas upp i rapporten är att kvinno- och tjejjourer inte har ”anmälningsskyldighet enligt 

socialtjänstlagen”. Att jourerna inte har detta hjälper dem att kunna stötta de våldsutsatta kvinnorna 

på ett sätt som myndigheterna inte alltid är kapabla till (2007:7). 

Ungdomsstyrelsens forskning är vidare relevant för denna uppsats då den belyser 

kvinnojourspersonalens yrke. De belyser yrket med hjälp av den komplexitet som uppstår när det 

gäller ideella organisationer, vilket de flesta tjej- och kvinnojourer är. 

En viktig aktör som de flesta kvinnojourer och tjejjourer kommer i kontakt med är socialtjänsten. 

Förutom personalen hos kvinnojourer blir socialtjänsten den våldsutsatta kvinnans främsta stöd 

tillbaka efter tiden på ett skyddat boende. I en studie av Christina Bender och Carin Holmberg kan 

man se hur ideella organisationers hjälp för våldsutsatta kvinnor ser ut (2001). Syftet med studien är 

att söka svar på: ”Hur ser socialtjänsten på sitt uppdrag när det gäller denna målgrupp? Till vilka 

övriga aktörer vänder sig kvinnorna och vilket stöd erbjuder i sin tur dessa myndigheter och 

frivilligorganisationer?”(2001:7). De skriver att det är mest vanligt att kvinnojourer, förekommer i 
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storstäder och att det oftast finns mer än en jour i de flesta storstäder. Slutsatsen av detta blir att näst 

in till hälften av Sveriges kommuner saknar en egen kvinnojour att vända sig till. Det som Bender 

och Holmberg vill ta reda på är hur kommuner utan denna resurs gör för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor. Syftet med studien är att söka svar på: ”Hur ser socialtjänsten på sitt uppdrag när det gäller 

denna målgrupp? Till vilka övriga aktörer vänder sig kvinnorna och vilket stöd erbjuder i sin tur 

dessa myndigheter och frivilligorganisationer?”(2001:7). 

Det som socialtjänsten har att säga om kvinnojourer som aktör är antingen att de ser deras arbete 

”som ett värdefullt komplement till den egna sociala verksamheten” eller att de tar ”kvinnojouren 

som intäkt för att man inte behöver vidta egna åtgärder” (2001:31). Bender och Holmberg har 

undersökt hur kvinnojourer ser på samverkan med socialtjänsten och har fått som svar att vissa ”ser 

dem som en bra och viktig resurs. Andra upplever snarare att grannkommunen ifrågasätter jouren 

och, inte minst, jourens dygnskostnader.”(2001:31). 

Inom de olika myndigheter som de våldsutsatta kvinnorna möter arbetar det många personer som kan 

anses vara professionella. Liria Ortiz tar i hennes bok ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära 

relationer” (2014) upp hur professionella ser det svårt att behandla frågan, våld i nära relationer. Ortiz 

tar med hjälp av Socialstyrelsens rapport ”Tack för att ni frågar – screening om våld mot kvinnor 

(2002)” upp och berör ämnet om professionella yrkesutövares rädsla inför ämnet. Ortiz menar att de 

flesta professionella yrkesverksamma känner en rädsla inför att prata om våld i nära relationer, då 

många upplever ämnet som känslofyllt. Med detta menar författaren att det är en del av de 

professionella som saknar ”känslomässig styrka för att kunna härbärgera de starka känslor som 

väcks inför klienternas utsatthet och lidande”. Ortiz menar att ju fler gånger de professionella 

yrkesutövarna vågat ställa frågan till den våldsutsatta, desto lättare blev de för dem att veta hur de ska 

gå till väga i dessa samtal. Författaren anser att frågan behövs ställas då det annars kan bli lätt att 

missa själva utsattheten hos en person (2013:11). 

Ortiz forskning är intressant eftersom att denna uppsats berör den grupp (kvinnojoursarbetare) som 

varje dag behöver behandla frågan, våld i nära relationer. Ortiz forskning är även viktig för att belysa 

hur övriga professionella ser på detta ämne. 

Den tidigare forskning jag har valt är relevant då den berör jourpersonalen, jourverksamheten samt 

hur de externa aktörerna uppfattar kvinnojourer men även de våldsutsatta kvinnorna. Den ger även en 

överblick av vad som tas upp kring tidigare forskning av kvinnojoursarbete och även kring våld i 

nära relationer. 



	   12	  

 
Teorier 
 

De teorier som har representerat denna uppsats är utformade och utvalda i samband med uppsatsens 

problemformulering och av de begrepp som har valts ut i denna uppsats. Syftet med de valda 

teorierna var att kunna använda de som redskap till kommande analys och även som ett bidrag till 

mitt slutliga resultat.  

 
Emotionellt lönearbete 
 

Forskning kring det ”emotionella lönearbetet” tog fart 1983 när Hoschild började studera 

flygvärdinnor och deras emotionella lönearbete. Med hjälp av denna teori kom Hoschild fram till att 

en del av, i detta fall, flygvärdinnors yrke innebar att vara hurtig men även att vara där för 

passagerarna med ”lugnande värme”. Emotionellt lönearbete har sedan dess varit väldigt användbar i 

emotionssociologi men även i organisationsforskningen (Wettergren Å, Emotionssociologi, 2013:59). 

 
Kvinnojourpersonalens val av yrke kan möjligen grundas ur ett perspektiv utifrån hur det 

”emotionella lönearbetet” ser ut. Inom det emotionella lönearbetet finns det två typer av agerande. 

Det första kallas för ”ytagerande” och innebär att man visar de känslor som förväntas av en inom ett 

visst yrke (2013:59). Det motsatta agerandet kallas ”djupagerande” där man agerar utan förväntan, 

man agerar på ett sätt som är äkta gentemot sina känslor (2013:60). Wettergren har med hjälp av 

Hochschilds teori förklarat att det inte finns någon större skillnad på ”jaget” och ”yrkesrollen” hos 

de som djupagerande. Wettergren beskriver de två agerande handlingarna som ”produkter av ett 

känsloarbete” där man agerar både omedvetet och medvetet ”i det sociala utbytet med andra”. 

Ytterligare skillnader på de två olika agerandena i det emotionella lönearbetet är att djupagerandet 

upprätthålls av de som vill nå en eftertraktad känsla i sitt arbete. Ytagerandet upprätthålls av de som 

strävar efter ”ett hälsosamt förfrämligande, en tydlig separation mellan jaget och rollen” (2013:59) 

Wettergren påpekar att det som kan hända när någon ”djupagerar”, är att jaget kan bli drabbat och få 

negativa konsekvenser. Detta eftersom att arbetaren möjligen inte gör skillnad på sin yrkesroll och 

sitt privatliv, ett exempel är: ”kundernas dåliga beteende kan exempelvis tas personligt” (2013:60). 

Hochschild menar i sin tur att djupagerande i en yrkesroll kan leda till ”emotionell avtrubbning” 

vilket i sin tur kan leda till utbrändhet (2013:60).  
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Professionaliseringens sociala grund 

Repstad skriver i ”Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete” om hur viktig 

betydelsen är av en ”väldefinierad roll” (1998:53). Repstad menar att ha en roll, i detta fall en 

yrkesroll, kan vara något som hjälper en yrkesverksam att åstadkomma ett bra arbete. Ett exempel 

som Repstad tar upp är sjukhuspersonalens yrkesuniformer, han menar att genom att bära dessa 

uniformer skapas det struktur och en viss distans mellan de anställda och patienterna. Distansen i sin 

tur kan hjälpa att upprätthålla trygghet mellan den anställda personalen och patienterna då man lätt 

kan urskilja vem som arbetar och vem som är patient. Repstad skriver att synliggörandet av rollerna, 

bidrar till skapandet av förväntan och resultat. 

Motsatsen till ”väldefinierade roller” är ”oklart definierade roller” (1998:53). De oklart definierade 

rollerna kan bidra till en oklar yrkesroll och de som möter yrkesverksamma i dessa oklara roller, kan 

bli konfysa eftersom att deras förväntningar möjligtvis inte stämmer överens med hur resultatet blir. 

Det blir även konfyst för de yrkesverksamma som har oklart definierade roller då förväntningarna 

från allmänheten skapar besvikelse eftersom det är oklart vad som är inom ramen för den 

yrkesverksammas roll. Repstad tar upp läkarrollen som ett exempel och menar att finns fall då 

patienter har rådfrågor kring andra allmänna ämne, som inte ingår i läkarens roll att kunna besvara.  

 
Repstads olika teorier är användbara i denna uppsats eftersom att jag har valt att granska 

jourpersonalens förhållningssätt till de professionella situationerna som uppstår i deras yrke. Jag har 

valt att använda mig om teorin kring specialisering och professionalisering men även hur Repstad 

argumenterar för vad en väldefinierad roll är respektive en oklart definierad roll.  

Likaså menar jag att Wettergrens argumentation kring emotionellt lönearbete är användbart eftersom 

att man kan koppla samman hennes olika teorier kring hur yrkesverksamma väljer att agera 

(djupagera eller ytagera) i olika situationer som uppstår. Med hjälp av Wettergren kan jag även 

granska jourpersonalens förhållningssätt till de emotionella delarna av deras arbete. 
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Metod 
 

Nedan presenteras de metoder som använts för denna uppsats. Syftet med uppsatsen var att ta reda 

på hur kvinnojoursarbetare förhåller sig till sin komplexa yrkesroll. För att ta reda på detta valde 

jag att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt då erfarenheter och förklaringar var det jag 

ville studera. I denna uppsats har jag använt mig av både intervjuer och deltagande observation i 

form av praktik hos kvinnojouren. En kombinerad metod har varit till hjälp för att få en bredare 

tolkning och förståelse för mina intervjupersoner. Eftersom att denna uppsats skrevs i samband med 

min praktikplats hos mina informanter, kvinnojourspersonalen, kan denna studie liknas vid en mikro-

etnografi då jag följt informanterna under fyra månaders tid.  

 

Val av metod 
Syftet för denna uppsats var att förstå och se hur kvinnojourspersonalen förhåller sig till sin yrkesroll. 

Med tanke på detta var de kvalitativa metoder jag har använt mig av, intervjuer och deltagande 

observation, bäst lämpade för denna uppsats. I mina intervjuer har jag samlat in material med hjälp 

av ”öppna frågor” av berättande karaktär. Detta var det mest relevanta för denna uppsats då jag var 

ute efter att analysera en berättelse snarare än frågor som ger raka svar. Berättelser var även ett bra 

alternativ till min studie då detta ämne är ett outforskat område.  

På grund av min låga insikt inom detta område var det bättre för mig att använda öppna frågor än 

slutna och raka. Enligt Bryman (2008) är öppna frågor ett bra val om man vill ge intervjupersonen 

möjlighet att berätta, snarare än att söka ett specifikt och givet svar. Viktigt är att man inte styr 

intervjupersonerna mot en bestämd riktning, utan att de får möjlighet att forma svaret på sitt eget vis. 

Därför var det ”berättande” tillvägagångssättet mest lämpligt eftersom att mitt mål var att skapa en 

process som ger mer förståelse för mina intervjupersoner (Bryman, 2008:365).  

För att berika mina intervjuer valde jag att observera mina informanter under fyra månader i samband 

med min praktik. De intervjuer som gjordes innan jag började min praktiktid hos kvinnojouren var 

främst för att få en inblick i deras yrkesvardag och även vara förberedd på vad som skulle komma.  

 

Min metod kan liknas vid en ”mikro-etnografi” (Bryman, 2008:379) eftersom att jag har tillbringat 

fyra månader hos mina intervjupersoner och har även använt mig av de observationer jag gjort under 

denna tid som underlag till denna uppsats. Detta visste de anställda kvinnorna om innan jag 

påbörjade min uppsats.  Viktigt att nämna är att jag endast har följt och observerat de tre anställda 

kvinnorna på jouren, jag har gjort detta genom att se hur de agerar i olika situationer, för att få en 

helhetsuppfattning kring deras yrke samt yrkesvardag.  
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Genomförande 
Jag kom i kontakt med kvinnojouren i samband med mitt sökande av praktikplats för min sista termin 

på Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag mailade en förfrågan och fick därefter 

möjligheten att mötas upp för en intervju. Min första tanke efter intervjun var, hur klarar de av detta 

känsloladdade yrke? När det blev klart att jag fått praktikplatsen började tankar kring t ex hur ska jag 

klara av detta tunga arbete och hur hanterar jourpersonalen detta yrke? För mig var det ett fenomen 

som kändes långt borta i förhållande till mina tidigare yrkeserfarenheter. 

 

Efter mer kontakt och fler möte bestämde jag mig för att fråga verksamhetsansvarig och övrig 

personal om det fanns möjlighet att skriva och undersöka deras komplexa yrkesroll som jourkvinna, 

deras svar var att de gärna ställde upp på detta. Min intervjuguide sammanställde jag efter det att jag 

hade kommit fram till vad jag ville undersöka. Jag försökte hela tiden ha en strävan om att frågorna 

skulle uppmana mina intervjupersoner till att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Detta 

anser jag att jag lyckades med men att jag kunde använt mig av frågor som varit mer ”rakt på sak”.  

 

För att mina intervjupersoner skulle kunna känna tillit till mig besökte jag dem några gånger innan 

jag började min praktik, detta underlättade för intervjuernas karaktär och även för min deltagande 

observation där.  

Mina intervjuer hade jag innan jag började min praktik hos jouren. Jag intervjuade de tre anställda 

kvinnorna och har under tidens gång frågat och kunnat ha en öppen dialog kring saker jag velat veta 

mer om.  

Jag har valt att använda mig av fiktiva namn för mina intervjupersoner i denna uppsats, de heter Eva, 

Anna och Linda. Min första intervju som jag hade var med Eva, denna varade i 40 minuter och jag 

fick mer information än vad jag räknat med, Eva är väldigt lätt och öppen som person och delade 

med sig av mycket som har varit värdefullt för denna uppsats. Intervju nummer två hade jag med 

Anna.  Intervjun varade i 35 minuter och var väldigt rik på fakta. Precis som Eva var Anna också 

väldigt öppen och delade gärna med sig av sina erfarenheter och historier. Den sista intervjun var 

med Linda och tog ca 20 minuter. Linda är relativt ny på kvinnojouren och har inte lika mycket 

erfarenheter av arbetsrollen på jouren, men hennes ord har varit till stor hjälp och inte minst de 

jämförelser jag har kunnat göra när hon har varit närvarande.  

Nedan följer en presentation av samtliga intervjupersoner för denna uppsats.  

 

Eva: 45 år gammal och är mamma. Eva är utbildad kock och har även studerat språk och etniska 

relationer. Eva har varit aktiv inom Kvinnojouren i över 5 år och började sitt engagemang som 
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volontär. För Eva ökade hennes tjänst på jouren succesivt och innan hon började på jouren som 

heltidsanställd, arbetade hon som lärare vid sidan av arbetet på Kvinnojouren.  

 

Anna: 35 år gammal och är även hon förälder. Anna är utbildad beteendevetare med sociologi som 

inriktning. Efter sin kandidatexamen i sociologi läste Anna etniska relationer och migration och har 

även arbetet med dessa frågor innan hon började arbeta på jouren. Anna har varit anställd i två år och 

började sitt arbete på Kvinnojouren som timvikarie. 

 

Linda: 23 år gammal och studerar parallellt med hennes arbete på Kvinnojouren. Linda har läst 

genusvetenskap och håller på med en master i kriminologi. Har innan hennes arbete på jouren arbetat 

inom äldreomsorgen men fick timvikariat genom hennes praktikplats hos jouren för två år sedan.  
 

Urvalet för denna uppsats var från början tänkt att den skulle inkludera fler kvinnojoursarbetare, från 

andra kvinnojourer, men under tidens gång kom jag fram till att det var bättre att ägna all tid åt just 

den kvinnojour som är huvudämne. Detta för att få den djupa förståelse som jag hade möjlighet att få 

av just denna kvinnojour, med ett litet urval. Denna typ av urval kan jämföras med det som Bryman 

kallar för ”bekvämlighetsurval och snöbollsurval” (2012:392). Bekvämlighetsurval eftersom att jag 

valde att använda mig av de anställda på denna kvinnojour som jag redan fått kontakt med via min 

praktik. Snöbollsurval hade det kunnat vara om jag hade använt mig av fler anställda vid en annan 

kvinnojour som jag kunnat komma i kontakt med via den kvinnojour jag studerat.  

För att få en bättre förståelse av deras yrke innan intervjuerna gjordes var det viktigt att få mer 

kunskap kring hur en arbetsdag ser ut. Arbetsuppgifterna kan liknas många olika yrken. En 

jourarbetares dag kan bestå av stödsamtal med kvinnorna, möte med olika myndigheter, underhåll av 

det skyddade boendet, barnomsorg med mera. Viktigt att tillägga är att alla som arbetar hos 

kvinnojouren har olika erfarenheter och uppgifter i arbetet. Med engagemanget menar jag inte det 

emotionella utan snarare hur ofta man kan engagera sig, detta beroende på om man är anställd eller 

volontär.  

 

Det som står i fokus för denna uppsats är framförallt intervjupersonerna, jourpersonalen. Dessa har 

varit den främsta och största delen av mitt resultat eftersom att det är dessa som står för allt 

datamaterial. Efterhand som jag samlade in mitt datamaterial har jag transkriberat detta på en dator 

som endast jag har tillgång till.  

Jag har under fyra månaders tid observerat och följt personerna i denna uppsats och har fått ta del av 

yrket på många sätt, bland annat genom utbildningar och även fått vara med i allt som händer på det 
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skyddade boendet. De anteckningar jag har gjort för denna uppsats är inte direkta fältanteckningar 

utan kan liknas vid det Bryman beskriver som ”mentala noteringar”. Dessa noteringar görs när det 

anses vara olämpligt att skriva ner det man observerar. Andra fältanteckningar som jag har använt 

mig av för att minnas olika situationer är ”provisoriska eller preliminära anteckningar”. Denna typ 

av anteckningar innebär korta notiser som man för ner på ett papper för att sedan kunna beskriva det 

som hänt i ett större sammanhang (2012:399).  

 

Etiska överväganden  
Av etiska skäl har jag inte nämnt vilken kvinnojour jag har haft min praktik på och inte heller 

benämnt någon av mina intervjupersoner vid deras riktiga namn. Jag har fått ta del av jourens 

sekretess eftersom att det är ett skyddat boende. 

Med tanke på att ämnet jag har studerat kan anses vara något personligt och en plats där både 

personal och boende innehar tystnadsplikt, har jag i mina intervjuer berört detta ämne med hög 

känslighet. Eftersom att deras arbete är sekretessbelagt har jag varit noggrann med att ta hänsyn till 

de fyra forskningsetiska principerna.  De fyra forskningsetiska principerna är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Bryman, 2008:131:132) 

 

Informationskravet innebar att jag som forskare hade skyldighet att upplysa samtliga personer som 

ingår i studien om studiens syfte och användande. Det var även viktigt att informera om att deras 

deltagande var av fri vilja och att de fick avsluta sitt deltagande när som helst (2008:131). 

Informationskravet gäller även hanterandet av den insamlade informationen. Jag började mitt arbete 

med att ringa till Kvinnojouren för att upplysa om mitt kommande arbete och därefter inväntade jag 

svar och godkännande från samtliga för att få genomföra min uppsats. I mitt fall var det extra viktigt 

att hantera den insamlade informationen med försiktighet. Detta eftersom att det var viktigt att 

skydda och se till att informationen inte framgick till obehöriga. Det var även viktigt att se till att 

namn eller adresser inte framkom i detta arbete på något sätt (2008:133).  

 

Samtyckeskravet betyder att man som forskare har skyldighet att meddela samtliga deltagare om 

deras rätt till att själva fatta beslut om deras delaktighet. För denna uppsats var det viktigt att meddela 

och upplysa samtliga deltagare om att de kan bryta och avsluta deras deltagande när som helst, jag 

framförde detta genom att berätta att de inte behövde svara på alla intervjufrågor och inte heller 

lämna förklaring till alla frågor (2008:137).  
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Konfidentialitetskravet betyder att all fakta och all data som samlats in ska behandlas och skyddas 

med anonymitet. Detta på ett sätt som gör det oåtkomligt för utomstående (2008:132). Detta krav har 

även att göra med hur man hanterar och hur man skall hantera undersökningspersonens privatliv. Det 

är väldigt viktigt att man förhåller sig på ett sätt för att inte göra ”intrång i privatlivet” (2008:137). 

Detta krav var också relevant i min uppsats då jag inte nämnt någon av de deltagandes namn som är 

inkluderad i denna undersökning. Dels för att skydda personalen och framförallt för att skydda de 

boende hos denna kvinnojour. 

 

Nyttjandekravet innebar för denna uppsats att den information som samlats in endast är till för 

forskningssyftet och har inte lämnats ut eller använts till något annat ändamål.  

I mitt fall har jag berört alla forskningsetiska principer och upprepat alla krav då studien varit frivillig 

och har endast varit till hjälp för att skapa förståelse i perspektiv till olika teorier i samband med min 

empiri. Det har även varit av stor vikt att förstå innebörden av den tystnadsplikt jag tagit del av och 

jag har även respekterat alla informanters tystnadsplikt i deras vardagliga arbete.  

 

Diskussion av metod 

Nackdelarna med de öppna frågorna är till exempel att det krävs mer av intervjupersonerna och tar 

mer tid för de som intervjuar (Bryman, 2008:244). Fler nackdelar med öppna frågor och att ta reda på 

hur någonting förhåller sig, är att intervjupersonerna möjligtvis kommer bort från ämnet, vilket i sin 

tur kanske vilseleder mig bort från min frågeställning och syftet. Därför var det viktigt att ha med sig 

syftet och hela tiden påminna sig själv om vad det var som jag ville ha svar på. 

 

Fördelar med mitt deltagande på kvinnojouren var de förstahandskunskaper som getts i insamlingen 

av datamaterial. Eftersom att jag har följt mina intervjupersoner i fyra månader, bidrog detta till mer 

detaljerad kunskap. Denna typ av metod kan ge observatören ett bra sammanfattande intryck över det 

studerade objektet (Fangen & Sellerberg, Många möjliga metoder, 2011:39). I mitt fall berikades min 

undersökning då jag fått tillgång till information som inte gavs under intervjuerna. Denna typ av 

tillvägagångssätt var även användbart för min del då jag inte hade en enda bestämd fråga som jag vill 

ha svar på (2011:41). Detta innebar inte att jag var helt öppen med vilka frågor jag ställde, utan 

snarare att jag var öppen för möjliga förändringar i min hypotes.   

 

Nackdelar med min tänkta metod var att det endast fanns ett fåtal anställda hos den kvinnojour jag 

har studerat. Detta gjorde att mitt urval automatiskt blev litet. Min vision var att ta kontakt med fler 



	   19	  

kvinnojourer men jag kom under studiens gång fram till att det inte behövdes på grund av att jag fick 

mycket datamaterial samt en djupare förståelse tack vare mitt deltagande hos mina intervjupersoner. 

Ytterligare en nackdel med mitt deltagande hos de personer jag studerat, var att jag inte har antecknat 

allt som jag har hört eller upplevt. Det mesta av datamaterialet som jag använder mig av för att berika 

mitt resultat är upplevda situationer som fastnat på minnet och även av reflektioner som jag kommit 

på under uppsatsens gång. Anledningen till de få anteckningar jag gjort är för att det kändes 

onaturligt i de olika sammanhangen. Att det inte kändes naturligt att föra anteckningar är dels på 

grund av den relation som jag skapat med de jag studerar.  Dels är det på grund av det inte alltid är 

deras ord jag har behövt komma ihåg, utan deras förhållningssätt till de olika situationer som uppstår.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   20	  

Resultat & Analys 
 

Presentation av resultat 
I detta avsnitt har jag valt att presentera det jag har kommit fram till med hjälp av tematiska stycken. 

Dessa har jag kommit fram till med hjälp av de svar jag har fått i mina intervjuer och med hjälp av 

min deltagande observation. Resultatet och rubrikerna för de olika temaindelningarna är grundade 

och baserade på mina intervjupersoners svar i association till de teorier som använts i denna 

uppsats. Det som präglat rubrikerna är resultatet av hela uppsatsen där jag kommit fram till följande 

med hjälp av tidigare forskning, de valda begreppen, teorierna samt de svar och de observationer 

som gjorts i samband med insamlandet av datamaterial. Presentationen av mitt resultat kommer att 

analyseras med hjälp av teorierna för denna uppsats. Detta avsnitt inleds av en kort presentation av 

den kvinnojour som har undersökts.  

 

Presentation av kvinnojouren  

Kvinnojouren som studeras i denna uppsats ligger i en medelstor svensk stad och startades som en 

ideell verksamhet i slutet av 70-talet. Till en början drevs jouren helt utan bidrag från myndigheterna. 

Det var inte förens i slutet av 80-talet som kvinnojouren kunde anställa en person på fem timmar i 

veckan, därefter dröjde det 12 år tills det att den aktuella staden möjliggjorde kvinnojoursarbetet med 

en tjänst på 50 %. Syftet med verksamheten beskriver jouren själv som: ” att ge hjälp och stöd till 

dem som bor hos oss samt till andra som vi möter per telefon eller på något annat sätt. Vi arbetar 

också med information om Kvinnojouren och om mäns våld mot kvinnor till grundskole- och 

gymnasieelever, Komvux, vårdutbildningar mm”. Verksamheten är omfattande. Under 2013 bodde 

det 41 kvinnor och 64 barn på det skyddade boendet. Samtidigt menar jouren att de har avvisat 

kvinnor på grund av exempelvis platsbrist. Även stödsamtalsverksamheten är omfattande, med upp 

till 20 samtal och mail per månad, varav flera är återkommande. Utöver den anställda jourpersonalen 

finns det en styrelse som består av närmare tio personer och även en volontärgrupp på närmare tjugo 

personer (Kvinnojourens verksamhetsberättelse från 2013). 
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Att komma in i ett känslofyllt yrke 

 

”… Liksom det där utåtagerandet från små barn, att man har sådan frustration inom 

sig att man slänger en sak i väggen alltså när man är rätt liten och att man ger sig 

på syskon på ett lite udda sätt, mot vad jag var van vid. Jag minns den första pojken 

jag såg som reagerade såhär… Eh, vad kan han ha varit, jag tror systern var två så 

var han tre år eller någonting. Och han kastade saker i väggen hela tiden, man fick 

nästan hålla honom… ” (Eva, 2014) 

 

I ovanstående citat är det Eva som berättar och beskriver en av de första situationer som hon var med 

om under sin första tid på kvinnojouren. Hon beskriver att hennes drivkraft och det som gjorde att 

hon ville arbeta med detta var först och främst barnen som upplever eller utsätts för våld i hemmet. 

Eva förstod direkt att behovet för att hjälpa och stötta dessa barn är otroligt stort och att de måste 

kunna ge detta stöd under deras tillfälliga vistelse på jouren.  

I min intervju med Anna pratar vi om hennes väg in i detta yrke och Anna beskriver det såhär: 

 

”Ja, men det är både som privat person och… Jag har ju varit väldigt intresserad 

av mänskliga rättigheter sen jag var liten, att komma från ett annat land där 

kvinnor har haft en helt annan roll än vad man har idag, och man har sett en 

utsatthet som har varit väldigt, väldigt stor, och jag är född i … och har bott där i 

tolv år innan jag flyttade hit till Sverige, så väcktes det någonting i mig, det här att 

det inte är våran angelägenhet utan det privata, vad som händer i hemmet bryr vi 

oss inte om…” (Anna, 2014) 

 

 

Alla intervjupersonerna har kommit in på jouren genom olika vägar. Eva har varit aktiv inom denna 

Kvinnojour i snart åtta år och började med att arbeta som volontär på kvällarna och hade då inget 

arbete. Eva arbetade vid denna tidpunkt som lärare men ville gärna engagera sig inom denna 

förening. Efter hand som åren har gått har hon varit på alla plan, först som volontär, sen 

styrelsemedlem, därefter blev hon ordförande och till slut blev hon anställd. De andra 

intervjupersonerna har börjat som timvikarie respektive praktikant.  
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I mina intervjuer har samtliga informanter berättat om hur deras sociala relationer drabbats av arbetet. 

Ett exempel på detta är att de har beskrivit sig själva som mindre sociala i vardagen. Detta eftersom 

att de har många tunga och känsloladdade samtal per dag. Frustrationen som de upplever i oavslutade 

ärenden och den otillräckliga hjälpen de ibland känner, påverkar förmodligen deras liv utanför jouren 

på ett sätt som skapar utmattning.   

Ett sätt de använder sig av för att kunna lämna arbetet utan att kännas sig otillräcklig är att de strävar 

efter att inte ha ett samtal med en stödsökande och inte heller träffa en ny kvinna den sista timmen av 

deras arbetsdag. Detta eftersom att man ska hinna släppa det man hört och upplevt under dagen, utan 

att ta med det hem.  

 

Anna berättar att det är viktigt för henne att lämna yrkesrollen på jouren. Detta för att kunna behålla 

kraften att fortsätta arbeta inom det område som hon brinner för och kunna stötta fler våldsutsatta 

kvinnor.  

Viktigt i deras arbete är att försöka skapa en viss distans till de kvinnor som personalen träffar 

dagligen är också till hjälp för att kunna släppa arbetet och inte påverka andra, utanför jouren. Trots 

dessa försök till att släppa arbetet på jouren händer det ändå att man kommer vissa stödsökande 

kvinnor närmare än andra, vare sig man vill eller inte. När detta händer förklarar en av mina 

intervjupersoner att de försöker vara så professionell som möjligt för att kunna komma tillbaka och 

stödja andra kvinnor.  

Eva berättar om en stödsökande kvinna som bodde på jouren och att Eva kände så starkt för denna 

kvinna och en stor vilja att hjälpa henne. Den stödsökande kvinnan hade det väldigt tufft och hade 

fått lämna mycket när hon lämnade sin man, bland annat sitt arbete i den stad där de bodde. Eva 

berättade att hon hjälpte kvinnan med att skaffa jobb men att det är den enda gången som hon har 

känt att det inte var så professionellt, att hennes känslor tog över.  

 

Det som jag upplevt och uppfattat samtliga av mina intervjupersoner som är att de alltid vill kunna ge 

de bästa råden och tycker att detta är viktigt. Detta gör att de stundtals tänker från ett emotionellt och 

realistiskt perspektiv, som ligger en nära om hjärtat, när de möter och har samtal med våldsutsatta 

kvinnor. Att alltid vilja kvinnans och barnens bästa skapar per automatik en emotionell roll och är 

ömsesidigt för samtliga intervjupersoner.  

Linda berättar att hennes olika möte med de stödsökande kvinnorna gör att hon i sin yrkesroll, 

stundtals, blir personlig och tänker utifrån hur hon själv hade agerat i de olika situationerna innan hon 

stöttar och ger råd till de stödsökande kvinnorna.  
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Emotioner i yrket  

I min intervju med Linda har vi en öppen dialog kring hur hon tycker att hon hanterar yrket och 

frågar om hon kan lämna det som händer på jouren, eller om hon tar med sig det hem? I 

nedanstående citat ser vi hennes svar på detta. 

”I början när jag började praktisera så var jag inte van vid detta, så att... Just då 

när jag var här i början så var det kvinnor som hade tunga ärenden. Så att det var 

svårt, man tänkte ju självklart på det när man kom hem. Men nu under tiden när jag 

har varit här mer så har det... Man bara släpper det här och åker hem. Men det är ju 

fortfarande några kvinnor som man tänker på. ” (Linda, 2014) 

Andra diskussioner som jag haft med Linda under min tid på jouren, är hur hon ibland kan se de som 

bor på det skyddade boendet som familjemedlemmar. Linda grundar detta mycket i hur hon tänker på 

hur det ska gå för vissa kvinnor med deras olika ärende, när hon har lämnat jouren och är hemma. Ett 

exempel som hon tog upp var hur hon en gång hade kommit på något som hon skulle diskutera med 

en boende på jouren under tiden som hon var hemma, och då skrev ner det i sin kalender för att inte 

glömma att påminna personen om detta. Denna händelse beskrev hon som ett jämförande med en 

familjemedlem. 

Att inte kunna släppa allt som händer på jouren och de som bor på jouren där kan även jag känna 

igen som varit där under fyra månader. Ibland är man mer orolig för vissa kvinnor eller barn som bor 

där, och om man varit med om något speciellt precis innan man ska gå hem är det lätt att denna tanke 

fastnar även när man kommit hem. Det som skapar denna ”familjemedlemskänsla” kan vara på grund 

av den intensiva relation man skapar med dem stödsökande då man träffar dem varje dag och pratar 

med dem varje dag. Detta jämför jag med de relationer man har vid sidan av arbetet, som man inte 

har möjlighet att träffa varje dag eller ens prata med varje dag. 

Gemensamt för den anställda jourpersonalen är det som de upplever varje dag, utvecklingen hos de 

kvinnor som bor på jouren. Samtliga menar att det är väldigt givande att följa denna process och se 

hur de förändras under den tid de bor på jouren. Anna berättar att den största drivkraften i arbetet, är 

att komma tillbaka och hjälpa fler. Eva och Anna berättar att frustrationen för jourpersonalens 

yrkesroll är den begränsning som finns inom ramarna för deras arbetsuppgifter. Anna beskriver den 

stora frustrationen över att inte kunna hjälpa de stödsökande kvinnorna tillräckligt mycket. Med det 
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menar hon de delar som inte riktigt är deras uppgifter men som de önskar att det fanns en resurs till 

att göra, till exempel hjälpa till med bostad och arbete. Den känslan som infinner sig när de inte kan 

hjälpa den våldsutsatta kvinnan mer, skapar en känsla av oavslutat arbete. Ett exempel på denna 

frustration beskriver Anna i min intervju med henne: 

”Vi stödjer ju så gott vi kan i den frågan också, men det blir ju svårt, det är 

väldigt svårt att hitta lägenheter just nu, till exempel, om vi pratar om just nu... 

Men man kan hjälpa dem att skriva ansökningar men det är många som tackar nej 

och då ser vi, vi träffar den här kvinnan varje dag och ser hennes frustration och 

då ser vi våran frustration för vi vill så gärna att det ska gå vägen...” (Anna, 

2014) 
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Strategier för att hantera emotioner 

Ett sätt de använder sig av för att kunna lämna arbetet utan att kännas sig otillräcklig är att de strävar 

efter att inte ha ett samtal med en stödsökande och inte heller träffa en ny kvinna den sista timmen av 

deras arbetsdag. Detta eftersom att man ska hinna släppa det man hört och upplevt under dagen, utan 

att ta med det hem. I mina intervjuer har samtliga informanter berättat om hur deras sociala relationer 

drabbats av arbetet. Ett exempel på detta är att de har beskrivit sig själva som mindre sociala i 

vardagen. Detta eftersom att de har många tunga och känsloladdade samtal per dag. Frustrationen 

som de upplever i oavslutade ärenden och den otillräckliga hjälpen de ibland känner, påverkar 

förmodligen deras liv utanför jouren på ett sätt som skapar utmattning. 

Anna berättar att det är viktigt för henne att lämna yrkesrollen på jouren. Detta för att kunna behålla 

kraften att fortsätta arbeta inom det område som hon brinner för och kunna stötta fler våldsutsatta 

kvinnor. Viktigt i deras arbete är att försöka skapa en viss distans till de kvinnor som personalen 

träffar dagligen är också till hjälp för att kunna släppa arbetet och inte påverka andra, utanför jouren. 

Trots dessa försök till att släppa arbetet på jouren händer det ändå att man kommer vissa stödsökande 

kvinnor närmare än andra, vare sig man vill eller inte. När detta händer förklarar en av mina 

intervjupersoner att de försöker vara så professionell som möjligt för att kunna komma tillbaka och 

stödja andra kvinnor. Eva berättar om en stödsökande kvinna som bodde på jouren och att Eva kände 

så starkt för denna kvinna och en stor vilja att hjälpa henne. Den stödsökande kvinnan hade det 

väldigt tufft och hade fått lämna mycket när hon lämnade sin man, bland annat sitt arbete i den stad 

där de bodde. Eva berättade att hon hjälpte kvinnan med att skaffa jobb men att det är den enda 

gången som hon har känt att hon inte var professionell, att hennes känslor tog över. 

En bidragande faktor till att de stundtals känner att deras arbete känns oavslutat, är att det alltid är en 

av personalen som har en beredskapstelefon, en jourmobil som de våldsutsatta kvinnorna på boendet 

kan ringa till om det händer något akut när personalen ”inte är i tjänst”. 

Med tanke på alla samtal jourpersonalen har med olika våldsutsatta kvinnor och män ibland, är de 

viktigt att de får ventilera med andra. De får mest ventilerat genom att prata med kollegorna på det 

skyddade boendet men de har även mer professionell hjälp i form av en terapeut som de får 

handledning av två gånger per månad. Denna handledning är bra eftersom att de lär sig hur de ska 

släppa vissa saker och hur man ska hantera olika situationer som uppstår. Under handledningen får de 

råd och tips på hur de kan gå tillväga när det är något extra svårt och jobbigt uppstår. 
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Under min praktik hos kvinnojouren har jag fått möjligheten att delta i olika utbildningar och har 

genom dessa träffat personal från andra kvinnojourer. Två stycken kvinnor som jag har träffat lite 

mer, beskrev under ett tillfälle deras jourverksamhet och deras arbete. De berättade om hur de förhöll 

sig till yrket i början av deras tid som jourarbetare. De beskrev hur de har förändrats i deras yrkesroll. 

En av kvinnorna berättade att under hennes första tid på jouren anordnade hon ett dop hemma i sin 

trädgård, åt en stödsökande kvinna och hennes barn. Den andra jourkvinnan berättar om hennes 

första tid på jouren och sa att hon stannade kvar långt in på kvällarna för att hjälpa barn på det 

skyddade boendet med läxläsning. Dessa berättelser ger en bra bild över hur de från början var 

väldigt emotionellt engagerade men av erfarenhet lär de sig hur de ska hantera det emotionella. 

Andra strategier de har för att inte bli för emotionella med kvinnor som de möter dagligen, är att 

försöka hålla en viss distans. Denna distans kan liknas vid Wettergrens (2013) teori om att ytagera. 

Att ytagera betyder i denna mening att personalen försöker att hålla yrkesrollen på jouren och sitt 

eget jag utanför. Jag har inte upplevt att någon av de anställda djupagerar gentemot de stödsökande 

kvinnorna, bara gentemot varandra inom organisationen. Det jag menar är att om personalen känner 

eller tycker något som hon gärna vill dela med sig av, delar de med sig till de andra anställda och inte 

till någon av de stödsökande kvinnorna. Min hypotes angående den kvinnojouren som jag beskrev 

ovanstående, personalen från en annan kvinnojour, är att de från början av deras karriär hos 

kvinnojouren djupagerade men att detta har gått över till ett ytagerande. Detta eftersom att de menar 

att man ska vara rädd om sig själv, sätta gränser för hur mycket man orkar ta på sig. Hur mycket man 

orkar stötta. 
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Det professionella 

 

”… Kraven på oss har ju också höjts under de här åren... När det gäller 

dokumentation och vilka kontakter vi ska ta och att vi gör en anmälan om att barn 

far illa. Det fanns ju redan innan, men det som är skillnad nu är att det är 

nerskrivet att så här ska man göra, så man har checklistor att se till att det görs. 

Så det är svårare att missa något nu, för man har väldigt bra rutiner. Och allt är 

samlat i en pärm, hur vi ska jobba, hur en inskrivning se ut, hur ska de som bor 

här, deras vistelse se ut, vi måste ta kontakt med socialtjänst. Se till att dem ska få 

skola om det är aktuellt. Man har checklistor för vilka frågor man ska ställa till 

både barnen och mamma. ”(Eva, 2014) 

 

Med hänsyn till ovanstående citat ser man hur deras professionella roll som jourpersonal har växt och 

detta kan man förstå med hjälp av Repstads (1998) teori kring ”väldefinierade roller” där han belyser 

rollernas betydelse och hur man kan förstå en roll om den är väldefinierad eller om rollen anses vara 

”oklart definierad” roll. Det jag utläser av ovanstående citat är att man möjligen kan definiera 

kvinnojourpersonalens nuvarande yrkesroll som klart definierad och att den roll personalen hade som 

jourpersonal för ett par år sen, inte varit så klart definierad. Detta kan förstås genom att deras 

yrkesroll genomgått en process som inneburit att de har gått från att vara en emotionellt präglad 

yrkesroll, där de knappt har haft någon arbetsbeskrivning och möjligtvis inte behövt en 

arbetsbeskrivning då deras ideella roll inom denna verksamhet har inneburit att vara där som stöd och 

medmänniska. Detta till skillnad från dagens roll som jourpersonal, där de kan följa ramar och 

arbetsbeskrivningar som hjälper dem i deras vardagliga arbete men också som hjälper dem att förstå 

deras yrkesroll på ett annat plan än vad de gjorde för några år sedan. Detta framkommer tydligt i 

Evas tal om ”checklistor” och dokumentation, som hon menar ger henne stöd och också trygghet i att 

inte missa något specifikt i varje ärende.  

 

Andra sätt som jourpersonalen har för att inte ”missa” något i de våldsutsatta kvinnornas olika ärende 

är att varje vecka ha en genomgång av samtliga ärende på det skyddade boendet. Då görs det olika 

behovsinventeringar för varje kvinna och hennes barn och sedan följs dessa upp och veckan därpå 

bockas det av, om det har följts upp, om inte prioriteras det och görs omedelbart efter mötet. Rollerna 

i sig har jag valt att tolka på ett relativt fritt sätt eftersom att jag vill anpassa teorier och definitioner 

efter det jag vill undersöka i denna uppsats. Tack vare inskrivningssamtal, stödsamtal och 

riskbedömningar kan personalen se till de olika kvinnornas olika behov. Vad jag har observerat 
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hjälper dessa olika strukturer jourpersonalen i deras arbete och skapar en professionell ram. Denna 

ram stödjer dem i olika situationer då de har olika checklistor för de olika samtalen. Ramen ger stöd 

åt personalen och hjälper dem med förhållningssättet till de våldsutsatta kvinnorna. Det motverkar 

också att de inte hamnar i för känslomässigt laddade situationer.  

 

Med hjälp av Repstads (1998) förklaring av specialisering respektive professionalisering anser jag att 

den teori som beskriver jourpersonalens arbete bäst är specialisering. Samtliga har en eller flera 

högskoleutbildningar men med tanke på deras yrkesroll finns det ingen direkt yrkestitel att ta efter 

och inga direkta instruktioner på hur man förhåller sig till sin roll. Det växer fram mer och mer och är 

ett yrke som är under ständig framväxt och förändring. Specialiseringen kan förstås i den svaga 

uppdelningen av arbetsuppgifter. En bidragande faktor till denna specialisering är att den anställda 

personalen fått möjligheter till att inrikta sig på olika målgrupper inom det stora området, våld i nära 

relationer.  

Eftersom att de våldsutsatta kvinnorna får bo på det skyddade boendet med sina barn är det inget 

ovanligt att barnen följer med sin mamma. Med tanke på att det oftast finns många barn att stötta har 

Eva valt att inrikta sig på detta och ha barnen som sitt ansvarsområde. Eva brukar hålla i olika 

barnverksamheter och är med barnen när de kommer till jouren och förklarar:  

 

”Jag är ansvarig för barnen, vilket betyder om jag är här när det sker en 

inskrivning så pratar jag med barnen direkt och talar om varför de är här, om 

dem är gamla nog… och att dem är här tillfälligt. Och om det är något så får de 

säga till mig, och berättar att här bor andra barn. Just för att avdramatisera lite 

grann av det som ska ha hänt… Visar teckningar från andra barnen och så. 

Presenterar dem för andra barn med så de känner sig välkomna.”(Eva, 2014) 

 

För att Eva skulle nå denna kunskap har hon deltagit på väldigt många olika utbildningar som inriktar 

sig på barn som upplever våld i hemmet. Hon har deltagit i både internutbildningar som hon fått delta 

på via huvudorganisationen SKR men även externutbildningar av andra organisationer som till 

exempel Röda Korset. I och med att hon valt att fokusera på barnen blir det automatiskt hennes 

specialisering på jouren och är den som är ansvarig för detta område.  

 

Anna har valt att specialisera sig mer om kvinnornas problematik och har bland annat deltagit på 

utbildningar som rör de särskilt utsatta grupperna inom våld i nära relationer. När man pratar om 

särskilt utsatta grupper i våld i nära relationer kan det bland annat handla om de personer som 
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drabbats av hedersproblematik men även de som har en funktionsnedsättning. Genom att ha denna 

kunskap underlättar det när man kommer i kontakt med personer som ingår i dessa grupper. Denna 

specialisering krävs eftersom att det kan handla om andra frågor utöver ”det vanliga”. Deras 

specialiseringar är dels upprätthållande av olika rollen men de är framförallt upprätthållande av vad 

de anställda har som intresse.  

Samtlig personal hos kvinnojouren har samma arbetsuppgifter och grundkunskaper, som man lär sig 

med hjälp av olika checklistor och riskbedömningar. Exempel på de checklistor som jourpersonalen 

använder sig av i deras vardagliga yrke är när det ska komma en ny kvinna till boendet. När en ny 

kvinna flyttar in har man regelvis en inskrivning med den våldsutsatta kvinnan och ibland hennes 

socialhandläggare. Det som tas upp i det första mötet kan till exempel vara: information om våldet, 

information om gärningsmannen, kvinnans och barnens säkerhet, välkomstbrev och genomgång av 

jouren med mera. 

 

Andra faktorer som pekar på de anställdas väldefinierade roll och oklart definierade roll är om man 

ser det från barnen på jourens perspektiv. Många av de barn jag mött under min tid på jouren har 

ibland svårt att förstå att det jobbar personal där de tillfälligt bor. Personalens roller blir i dessa lägen 

en aning vaga och barnen har svårt att se vem som bor där och vem som arbetar där.   

 
En jämförelse som Linda gör angående det emotionella och det professionella förhållningssättet är 

hur hon ser sig själv i sin yrkesroll gentemot bemötandet av de olika instanserna. Linda berättar i vår 

intervju: 

 

”Just när det är här, när jag har möte med kvinnorna och pratar med 

dem, så är det ju, då är jag mer… då tar jag det mer personligt. Då 

tänker jag ur min egen vinkel, hur hade jag gjort? Och försöker tipsa 

dem om de bästa tipsen. Sen när det är, när det kommer hit folk och ska 

ha möte med kvinnorna, från socialtjänsten till exempel, ja... Där 

försöker jag ändå vara med och liksom, hjälpa till, för jag är ändå här 

och ser hur dem mår. ” (Linda, 2014) 

 

Min tolkning av vad Linda vill få fram med ovanstående citat är hur hennes roll gentemot de 

våldsutsatta kvinnorna är mer personligt präglade. Att hon tänker utifrån sitt eget perspektiv i olika 

situationer bidrar till att hon blir emotionellt påverkad. När utomstående aktörer kommer till det 

skyddade boendet försöker hon vara där på ett sätt och förmedla kvinnans mående och även genom 



	   30	  

att försöka påverka vad som är bäst för kvinnan. För att sammanfatta ovanstående citat kan man säga 

att Linda vill hjälpa kvinnan både från ett personligt plan men också från ett plan då hon kan hjälpa 

och påverka de beslut som exempelvis socialtjänsten tar.   

 

En fråga som berör personalen är huruvida de kan skapa mer professionalitet inom jouren. Anna 

menar att ett större engagemang från samhället är av behov. Anna ger ett svar från intervjun om 

varför det inte läggs mer pengar på detta yrke: 

 

”Ja du, det undrar jag med, behovet är ju enormt, det ser vi ju, och det visar olika 

mätningar som vi gjort, forskning som gjorts visar ju också att det finns så otroligt 

mycket som behöver göras. Och vi vet också att det finns mycket mörkertal som vi 

aldrig når. Så att varför? Jag säger bara politiken och politikerna, det är ju hur dem 

bestämmer var de ska lägga pengarna, tyvärr är det för kvinnofrågor så vi vet också 

att då investerar man mindre. Så är det ju med vården och äldreomsorgen, där de 

flesta som jobbar med detta är kvinnor, tyvärr, men det slutar inte där… Det finns 

många som kämpar, och vi kämpar för att uppmärksammas, det är viktigt, så får vi 

hoppas… Nu är det ju snart val, att det händer någonting. För då vaknar dem till liv, i 

alla fall ett halvår…” (Anna, 2014) 

 

Sammanfattningsvis kan resultatet för denna uppsats summeras genom att kvinnojoursarbetarnas 

yrkesroll förstås som ett yrke man lär sig med hjälp av alla situationer som uppstår. Man lär sig hur 

man ska förhålla sig till yrkesrollen med hjälp av den distans man lär sig att hålla med tiden. För att 

orka komma tillbaka och stötta nya kvinnor varje dag är det viktigt för samtliga av mina 

intervjupersoner att hålla distans och hitta balansen i hur de ska förhålla sig till de situationer som 

uppstår. Med hjälp av ett kombinerat förhållningssätt till yrket, både det emotionella och 

professionella, blir yrket kvinnojoursarbetare stundtals komplicerat men alltid givande på många sätt.  

Något annat som framgår med hjälp av de observationer och intervjuer som gjorts är att yrket 

ständigt är under utveckling och ett yrke som speglas av hur samhället i helhet ser ut. Yrket i sig är 

väldigt flerdelat och något som framgick var vikten av att förstå alla delar för att kunna få en 

helhetsuppfattning av kvinnojoursarbetarnas vardagliga arbete.  
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Slutdiskussion 

Som ett svar på en av mina frågeställningar kan man säga att personalen på kvinnojouren inte 

behöver kombinera det emotionella med det professionella, eftersom att det alltid finns en strävan om 

att försöka förhålla sig professionellt sätt i alla situationer. Det finns en ständig pendling mellan det 

emotionella och det professionella. Ett exempel på denna pendling var när Anna satt i stödsamtal 

med en kvinna över telefon, kvinnan berättar om sitt förhållande med en man som inte behandlar 

henne väl och samtalet varar över en halv timme, Annas uppgift blir då att lyssna på den stödsökande 

kvinnans berättelse. Efter att Anna lyssnat och blivit berörd av den stödsökande kvinnans berättelse, 

måste hon återgå och vara samlad för att kunna ge sina bästa råd till kvinnan på telefonen, vilket 

innebär att man går från ett emotionellt läge till ett professionellt läge. Detta kan kopplas till teorierna 

kring djupagerande och ytagerande av Wettergren (2013). Djupagerande blir det möjligtvis när en av 

jourkvinnorna lyssnar på berättelser eller sitter i samtal om våldet med en stödsökande, när de är mer 

emotionella i sin ställning gentemot kvinnan. Ytagerande när de ger de råd och rekommendationer till 

den våldsutsatta kvinnan, när deras ställning blir mer professionell gentemot kvinnan. 

Denna pendling uppstår per automatik eftersom man inte vill eller kan vara professionell när man 

pratar med en stödsökande kvinna som behöver medlidande och att någon finns där och lyssnar på 

en, som medmänniska. Men för ens eget bästa är det att föredra professionalitet som utgångspunkt då 

denna komplexa arbetsroll inte tillåter att man blir för emotionell eftersom man måste kunna fortsätta 

hjälpa andra våldsutsatta människor. Det man kan säga om deras yrkesroll är att emotioner är en del 

av deras vardagliga yrke men inget som de strävar efter att vara. Att emotioner är en del av deras 

professionella yrkesroll. 

Det finns däremot vissa faktorer som påverkar vem jourpersonalen är professionella eller emotionella 

mot. Exempelvis kan det vara så att om personalen varit i kontakt med någon utomstående aktör ofta 

eller många gånger, blir relationen mer naturlig och avslappnad till skillnad om man kommer i 

kontakt med en helt ”ny” person. 

Som jag skrivit tidigare är det en pendling mellan det emotionella och det professionella och denna 

gräns kan stundtals vara hårfin. Det jag har förstått av erfarenhet är att personalen har lärt sig hur de 

ska hantera det emotionella och samtidigt kunna förhålla sig på ett professionellt sätt. Det 

emotionella och det professionella arbetet kan även förstås ur en uppdelning som kan präglas av vilka 

olika aktörer och personer personalen möter. Uppdelningen kan exempelvis se ut se ut såhär: 
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- Personalen möter våldsutsatta personer à emotionellt med professionella inflytanden  

- Personalen möter myndighetspersoner à professionellt med emotionella inflytanden 

- Personalen möter styrelseledamöter à emotionellt & professionellt  

- Personalen möter volontärer à emotionellt & professionellt  

- Personalen möter utomstående aktörer, via föreläsningar etc. à professionellt  

Ovanstående påstående har jag observerat under min tid på kvinnojouren. Beroende på vad de olika 

ärendena gäller kan man säga att man handlar där efter men att det hela tiden finns en strävan om att 

förhålla sig professionellt. 

Om man drar en parallell till Repstads (1998) teori kring de definierade och oklart definierade roller 

kan man se ett mönster i deras professionella förhållningssätt. Genom att jourpersonalen har ett 

professionellt förhållningssätt blir det möjligtvis lättare för både jourkvinnan själv men också för den 

våldsutsatta kvinnan att definiera deras yrkesroll. Om man blir för emotionell med de våldsutsatta 

kvinnorna kan detta leda till en oklart definierad roll. Dessa roller i sin tur kan leda till att de 

våldsutsatta kvinnorna på boendet vet vem de ska vända sig till i olika frågor. Om de vet att Eva har 

hand om barnen på kvinnojouren, vet de att de kan vända sig till henne angående dessa frågor. Har de 

frågor kring deras egna behov kan de vända sig till Anna som har hand om dessa frågor. 

Andra föreställningar jag hade innan jag började min praktik på jouren var att detta yrke inte innebar 

så pass många arbetsuppgifter som det gör. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur många 

stödsökande kvinnor som bor på det skyddade boendet, hur många barn som bor där och hur deras 

stödbehov ser ut. Med andra ord kan man säga att en dag inte är den andra lik. Min föreställning var 

bland annat att jag skulle kunna få svar på min problemställning genom mitt deltagande och att jag 

lätt skulle se ett mönster kring hur det förhåller sig i verkligheten, snarare skulle jag vilja påstå att det 

blivit ännu svårare att förstå deras yrkesroll när jag upplevt och observerat den över en lång tid nu. 

Jag förstår yrkesrollen men det är fortfarande ett ämne som behöver större uppmärksamhet än vad jag 

kan ge med denna uppsats och det behövs en djupare metod för att kunna visa kvinnojoursarbetet 

komplexitet. 
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Sammanfattning av analys och diskussion – Respons på problemställning 
 

• Kombinerar jourpersonalen det emotionella och det professionella? I så fall hur?  

 
Med tanke på de emotionella och professionella ansatser som finns och uppstår dagligen i 

detta yrke, måste jourpersonalen upprätthålla en balans som hjälper dem att inte bli för 

emotionella och inte heller för professionella. Denna balans är en kombination som de har lärt 

sig av erfarenheter men även något som ett förhållningssätt som de ständigt måste reflektera 

kring.  

 

• Finns där några särskilda faktorer som bidrar till det professionella förhållningssättet? 

Är det så fall möjligt att peka ut dessa bidragande faktorer?  

 

Faktorer som bidrar till deras professionella förhållningssätt är till exempel de ramar de följer 

i olika situationer. De har checklistor för när någon flyttar in och ut, de har listor som de kan 

följa för stödsamtal och även en rad olika listor på namn och nummer som de kan 

rekommendera när de vet att de inte kan stödja kvinnan på egen hand. Viktigt att nämna är att 

kvinnojoursarbetet gått från ett mer emotionellt arbete till professionellt med tidens gång. 

Detta när man ser till att det endast fanns ideella medarbetare i början av kvinnojoursrörelsen, 

idag finns det över hundra kvinnojourer med anställd personal.  

 

• Skapas emotionell och/eller professionell distans i yrket, och i så fall hur? 

 

Man kan förstå denna distans genom att de är väldigt positivt för jourpersonalen om de kan 

behålla denna distans. De behöver hålla distansen om de ska kunna komma tillbaka varje dag 

för att fortsätta att stötta våldsutsatta kvinnor. Ytterligare förståelse får man när man ser till 

deras privatliv, att det är viktigt att kunna släppa sin yrkesroll för att kunna orka var något 

annat än kvinnojoursarbetare.  
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Perspektiv på studien  
 

För vidare studier hade det varit av stort intresse att jämföra kvinnojourspersonal från exempelvis 

1990-talet med dagens jourpersonal (2014). Detta eftersom att kvinnojourer som organisationer, är 

under ständig förändring och utveckling. En jämförande studie med nu och då hade även varit 

betydelsefullt för att se de förändringar som har format yrket till hur det ser ut idag, exempelvis att 

det har gått från volontärarbete till lönearbete. Andra faktorer som hade varit till hjälp för att förstå 

organisationens förändringsprocess är till exempel om man tittar några av de sociala 

skiktningsprinciperna, som ålder, kön och klass. Ålder om man hade tagit hänsyn till SKR:s handbok 

(Att starta och driva en tjej- och kvinnojour) som skriver att jourpersonalens ålder kan påverka 

huruvida de våldsutsatta kvinnorna känner sig trygga och förstådda om de får prata med jämnåriga 

personer eller de som är äldre än dem.  

Kön som social skiktningsprincip hade man kunnat använda då det inte var längesen det enbart fick 

vara kvinnor som aktiva medlemmar, nu får även män engagera sig som volontärarbetare för den 

kvinnojour som denna uppsats belyser. Klass hade man kunnat förstå genom utbildning och 

bakgrundsfaktorer till själva yrket som kvinnojourspersonal. Denna jämförelse hade även kunnat ha 

klass som kategori då det hade varit givande om man hade utgått från den mätning som visar att de 

flesta kvinnojourer som finns är ideella föreningar och hur kan man då förstå och förklara hur att 

denna organisation drivits av endast volontärarbetare, över en lång tid med tanke på att det inte var 

längesen kvinnojouren i denna uppsats började med avlönad personal.  

 

Intressant för vidare studier hade varit att göra fortsatta arbete och besöka och samla in datamaterial 

från andra jourer runt om i Sverige men även att göra en komparativ med en kvinnojour i ett annat 

land.  
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Intervjuguide 
 
Bakgrund: 
 
1. Ålder? 
 
2. Utbildning? 
 
3. Tidigare arbete? 
 
4. Har du arbetat ideellt inom Kvinnojouren innan du blev anställd? 
 
 
Kvinnojouren: 
 
5. Hur kom du i kontakt med Kvinnojouren? (Vägen in) 

6. Varför började du arbeta hos Kvinnojouren? 

7. Hur länge har du varit aktiv inom denna organisation? 

8. Kan du berätta om hur det är att vara anställd hos Kvinnojouren? 

(Bra, dåligt?) 

9. Började du arbeta som volontär? 

10. Hur förhåller du dig till din yrkesroll, med tanke på det känslor som kan spela in?  

11. Vad var dina förväntningar när du började arbeta hos Kvinnojouren?  

12. Går det att lämna arbetet på kontoret/boendet? Eller följer det alltid med hem eftersom att de 

alltid är tillgängliga på något sätt (jourtelefon)? 

- Har dina relationer på utsidan drabbats av ditt yrke? 

13. Intar man olika roller beroende på vilken/hur lång erfarenhet man har hos Kvinnojouren? 

14. Som jag har förstått är det en ekonomisk fråga att inte fler är anställda hos Kvinnojouren, tror du 

att det finns fler faktorer som spelar in? 

15. Vad är det för skillnad mellan det ideella arbetet och lönearbetet, inom Kvinnojouren? Varför 

läggs det inte mer pengar på personal när detta yrke är så pass viktigt? 


