
 0 

KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2008:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökväg för systrars befrielse 
Informationsbehov och informationsanvändning på kvinnojouren Terrafem 

 
 
 
 
 

MARIA JOHANSSON 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Maria Johansson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 1 

Svensk titel:  Sökväg för systrars befrielse. Informationsbehov och 
informationsanvändning på kvinnojouren Terrafem. 

 
Engelsk titel:  Searching for the liberation of sisters. Information needs and use in 

the womens organisation Terrafem. 
 
Författare:  Maria Johansson 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  2008 
 
Handledare:  Lars Seldén 
 
Abstract: This thesis focuses on information seeking and use by volunteers and 

employees in women’s organisations helping women who have been 
subject to violence. These organisations for example provide help 
and support, legal assistance and temporary shelter. Semi-structured 
interviews were carried out with five women working in Terrafem, 
which is a women’s organisation directed towards women with a 
non-Swedish background. The aim of the study is to create an 
understanding for the specific information needs that the women 
working in Terrafem experience and the situations in which these 
needs are created. The focus has been on needs created in the contact 
with women seeking support in Terrafem, but also the general need 
for of keeping up with for example new research in the area of 
violence against women. My conclusions were that the informants 
found it important to keep up with areas like new research, feminism 
and conflicts in the world. They need information mostly in contact 
with the authorities and regarding questions about asylum seeking 
and other law related questions. They use mostly oral sources and 
Internet, but also newspapers, magazines, databases, libraries and 
their own collections of facts in folders. Lots of information pass 
between the women orally, between those who have been a long 
time in the organisation to those who are new, and also between 
women with special skills. 

 
Nyckelord:  användarstudie, informationssökning, kvinnojour, 

informationsbehov, informationsanvändning, jourkvinnor 
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1. Inledning 
 
Kvinnojourer arbetar med att stödja våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn. 
Vanligtvis finns en telefonjour dit stödsökande kan ringa, och många jourer erbjuder 
också skyddat boende där kvinnor och deras barn som tvingats fly från sina hem 
tillfälligt kan bo. Arbetet på jourer som ingår i Roks (Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) utgår från en feministisk grundsyn. Förutom den 
direkta kontakten med de stödsökande ingår även långsiktig opinionsbildning på 
samhällsnivå (Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige (Roks) 2008, 
Om Roks). 
 
Som paraplybegrepp för det våld som kvinnojourerna arbetar mot används 
sexualiserat våld. Detta innefattar företeelserna våldtäkt, misshandel, sexuella 
övergrepp mot barn, prostitution och våldspornografi. Samlingsbegreppet vill visa på att 
dessa företeelser är besläktade genom att de alla kan förstås som uttryck för 
kvinnoförtryck (Jeffner 1998, s. 36). 
 
I denna uppsats kommer jag att studera informationsanvändningen på en lokal 
organisation inom en kvinnojour som riktar sig särskilt till kvinnor av utländsk 
härkomst - Terrafem. Mitt intresse för kvinnojourerna grundar sig i ett allmänt 
feministiskt intresse, och mitt särskilda intresse för Terrafem grundar sig i att jag själv 
arbetar inom jouren vilket jag diskuterar vidare på punkt 1.5. För mig innebär 
jourarbetet att vara en medsyster. Jag delar Roks inställning att det är en artskillnad och 
inte en gradskillnad mellan ”de så kallade extrema formerna för mäns överordning” och 
det ”så kallade normalförtrycket av kvinnor vilket utspelar sig i de flesta sammanhang 
och de flesta relationer” (Holmberg 1998, s.18). Det strukturella kvinnoförtrycket gör 
att när en kvinna stöttar en annan kvinna i att sätta gränser gentemot män gör hon detta 
också för andra kvinnor och för sig själv. 
 
Undersökningen utgår i stort från heteronormativitet. Informanter, tidigare forskning 
och jourernas förståelse av våldet utgår från förhållanden mellan man och kvinna. Det 
är viktigt att betona att våld kan förekomma även inom relationer som faller utanför 
heteronormen. 
 
I en tidigare studie om kvinnojoursarbete framhåller flera informanter vikten av att få 
fram de stödsökandes egen styrka (Boll & Tångring 2006, s.24). Grundtanken i 
jourarbetet är hjälp till självhjälp. Tankarna i följande text tror jag att många 
jourkvinnor skulle se som sin utgångspunkt: 
 
We are here to listen 
Not to work miracles 
 
We are here to help women discover what they are feeling 
Not to make the feelings go away 
 
We are here to help women identify her options 
Not to decide for her what she should do 
 
We are here to discuss steps with a woman 
Not to take steps for her 
 
We are here to help women discover her own strengths 
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Not to rescue her and leave her still vulnerable 
 
We are here to help women discover how she can help herself 
Not to take responsibility for her 
 
We are here to help women learn to choose 
Not to keep them from making difficult choices 
WE ARE HERE TO PROVIDE SUPPORT FOR CHANGES 
(C Parsons 7/78 Wife Abuse Crisis Services, Memphis TN i Grände 2005, s. 61) 
 
 
1.1 Problembeskrivning 
Jag har valt att skriva min kandidatuppsats om jourkvinnors informationsanvändning, 
med fokus på Terrafem. Kvinnojoursrörelsen utgör en omfattande kunskapsbank när det 
gäller våld i nära relationer. Denna kunskap baseras på erfarenhet av direkta möten med 
kvinnor som levt i misshandelsrelationer. Hos jourkvinnorna samlas kunskap om 
alltifrån våldets mekanismer till bästa tillvägagångssättet i kontakt med myndigheter. 
Jag kommer genomgående att benämna de våldsutsatta kvinnorna som söker stöd på 
jourerna stödsökande och de som arbetar på jourerna jourkvinnor. 
 
Mitt syfte är att undersöka vilka strategier jourkvinnorna använder för att söka 
information och vilken uppfattning de har om sin informationsanvändning. Jag kommer 
att söka förståelse av de informationsbehov jourkvinnorna upplever och de situationer i 
vilka dessa uppstår. Jag intresserar mig både för de behov som kan tänkas uppkomma i 
kontakten med de stödsökande kvinnorna och det mer övergripande behovet av att hålla 
sig ajour inom områden som rör verksamheten som till exempel ny forskning. Lars 
Höglund och Olle Persson presenterar i sin bok Information och kunskap 
Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor (1985) en rad begrepp som jag 
funnit användbara i min undersökning. Författarna skiljer bland annat på tillfälliga 
respektive regelbundna informationsbehov. Jag kommer att applicera dessa begrepp i 
jourkvinnornas kontext genom att skilja på informationssökning för de stödsökandes 
räkning och övergripande ajourhållning. Mer om dessa begrepp i avsnitt 4. 
 
Terrafem är en kvinnojour bland andra kvinnojourer, med specialkompetens gällande 
etnicitetsfrågor. Speciellt för Terrafem är utöver detta framförallt den breda 
språkkompetensen bland jourkvinnorna samt den frekventa förekomsten av asylrättsliga 
frågor. Problemsituationer gällande språk och asylrätt förekommer även på andra jourer 
men i mindre omfattning. Jourkvinnor finns på alla kvinnojourer. Jag har för min 
undersökning intervjuat fem kvinnor som har erfarenhet av arbetet på Terrafem, som 
anställda eller ideella. De är således representanter för gruppen jourkvinnor. I och med 
att de har gett sina utsagor i egenskap av jourkvinnor kan jag fastslå att deras strategier 
och synsätt förekommer bland jourkvinnor. Trots undersökningens begränsade omfång 
menar jag att den kan ge relevanta kunskaper om informationsanvändningen särskilt 
inom Terrafem men även på kvinnojourer mer generellt. 
 
Undersökningen är relevant för Biblioteks- och informationsvetenskapen eftersom den 
syftar till att skapa förståelse av jourkvinnor som användare. Att ha förståelse av 
olika användargrupper är viktigt för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp i deras 
informationssökning. Kvinnojoursarbete är till övervägande del ideellt arbete. Beroende 
på den ekonomiska situationen har en del jourer även någon eller några anställda. Enligt 
Nowé Hedvall har tidigare forskning om informationssökning inom organisationer 
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främst varit inriktad på företagsorganisationer, och hon menar därför att det är relevant 
med fler studier inom den ideella sektorn (Nowé Hedvall s.5). I tidigare forskning om 
ideella organisationer (Nowé Hedvall 2007 s.2, Lindh 2003 s.1) förs det fram att 
information jämfört med kapital och råmaterial i dagens informationssamhälle är en lika 
viktig eller viktigare resurs för organisationer. Lindh menar att ”I ideella organisationer 
eller inom sociala rörelser, där ekonomiska resurser ofta är en bristvara, borde man 
därför lägga mer vikt vid resursen information” (Lindh 2003, s.1). 
 
Min förhoppning är att denna undersökning på ett eller annat sätt ska vara till 
användning för Terrafem och andra kvinnojourer, och i förlängning för de kvinnor som 
söker hjälp där. Information är en strategisk resurs i jourarbetet och kunskap om vilka 
strategier och verktyg för informationsanvändning som bäst passar jourkvinnornas 
situation är således värdefull. Att reflektera över och söka förstå sin egen 
informationsanvändning tror jag också underlättar för användargruppen att själva finna 
de strukturer som skapar de bästa förutsättningarna för att på ett effektivt sätt söka den 
information de behöver. Detta leder till att jourkvinnorna bättre kan hjälpa de 
stödsökande. 
 
I förlängning kan de stödsökande sägas vara de som är föremål för undersökningen, 
eftersom det är deras behov som jourkvinnorna har valt att arbeta för att tillgodose. I 
enlighet med tanken om systerskapet innebär detta ett arbete för alla kvinnors befrielse. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet för uppsatsen är att skapa en förståelse för informationsbehov 
och informationssökning hos jourkvinnor på Terrafem. Detta innebär att jag 
kommer att undersöka vilken information jourkvinnorna behöver eller upplever sig 
behöva i den situation de verkar i, samt hur de går till väga för att få denna information. 
I tillvägagångssättet ingår även sållande av information, det vill säga vilka källor de 
väljer bort. Jag kommer i enlighet med Höglund och Persson att skilja på tillfälliga och 
regelbundna informationsbehov. I denna kontext handlar det om direkta 
informationsbehov uppkomna i kontakten med de stödsökande kvinnorna respektive 
kontinuerliga behov av att hålla sig a jour inom områden som rör verksamheten. 
 
Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av följande frågeställningar: 
- När upplever jourkvinnorna tillfälliga informationsbehov? 
- I vilken mån upplever jourkvinnorna regelbundna informationsbehov? 
- På vilket sätt söker jourkvinnorna information och vilken typ av källor använder de sig 
av? 
 
1.3 Avgränsningar 
De jourkvinnor som deltar i undersökningen är alla verksamma inom en av fem lokala 
organisation av Terrafem. Jag har avgränsat mig till att studera jourkvinnornas 
informationssökning i relationen med de stödsökande kvinnorna samt för att hålla 
sig a jour inom för jourarbetet relevanta områden. Jag kommer inte att studera 
informationssökningen när det gäller administrativa uppgifter som kan förekomma 
på jouren. Samtliga informanter har varit anställda av Terrafem och/eller suttit i 
styrelsen under någon period. Detta gör att de är mer insatta i Terrafems arbete än en del 
andra medlemmar. 
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1.4 Förförståelse och forskarroll 
Min förförståelse av studiens forskningsproblem kan sägas vara påverkad av att jag 
själv har genomgått utbildning för jourkvinnor på Terrafem våren 2007. Efter det har 
jag arbetat ideellt på jouren. Detta innebär att jag var bekant med den miljö 
jourkvinnorna befinner sig i, och även att jag var mer eller mindre bekant med 
informanterna innan intervjutillfällena. Detta kan ha påverkat bland annat att 
informanterna har tagit ämnen för givna och inte förklarat det de antar är bekant för mig 
men som kanske är obekant för en utomstående. Jag har försökt eliminera risken för att 
detta ska påverka resultatet genom att vara så öppen och lyhörd som möjligt för 
informanternas uttalanden och reaktioner. För att så förutsättningslöst som möjligt 
kunna del av informanternas erfarenheter reflekterade jag över och medvetandegjorde 
kontinuerligt under hela forskningsprocessen mina personliga uppfattningar och 
förhållningssätt. Jag diskuterar jag vidare angående att jag var bekant med 
informanterna i avsnitt 5.2. 
 
1.5 Egen informationssökning 
För att sätta mig in i ämnet och hitta information om kvinnojoursrörelsen valde jag att 
söka i databasen Kvinnsam där all genusvetenskaplig litteratur som finns vid Göteborgs 
Universitetsbibliotekt är samlad. Vid sökningen uppkom flera relevanta titlar och det 
var relativt lätt att på detta sätt hitta bakgrundsinformation. För att hitta tidigare 
forskning om kvinnojoursverksamhet använde jag webbsidan www.uppsatser.se, en sida 
utvecklad i samråd med Libris där det går att söka efter uppsatser skrivna på svenska 
högskolor eller universitet. Jag använde även Borås Academic Digital Archive 
(BADA) där uppsatser skrivna vid Högskolan i Borås finns samlade. Genom uppsatser 
jag hittade på detta sätt sökte jag mig även vidare via deras referenser och fann på detta 
sätt ytterligare relevant litteratur.
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2. Bakgrund 
 
Jag kommer i detta avsnitt kort att presentera bakgrunden till kvinnojoursrörelsen och 
organisationen Terrafem. Syftet med detta är att placera in problemområdet i en bredare 
kontext. Eftersom jag inte hittat annan relevant information har jag byggt avsnittet om 
Terrafem uteslutande på organisationens egen hemsida, något som kan ha påverkat i att 
det ger en alltigenom positiv bild av verksamheten. 
 
2.1 Kvinnojoursrörelsen 
Den första kvinnojouren i Sverige bildades för trettio år sedan, 1978. Det var Ada i 
Göteborg (Emanuelsson1998, s.6-7). Kvinnojourerna föddes ur kvinnorörelsen, 
som i mitten av sjuttiotalet i Sverige likt i många andra länder började arbeta 
koncentrerat mot våldtäkter och våld i nära relationer. Frågan hade aktualiserats genom 
samtalsgrupper där kvinnor delade erfarenheter och diskuterade tidigare tabubelagda 
ämnen. Kvinnorna fann då att de inte var ensamma om sina erfarenheter av mäns våld 
(Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige (Roks) 2008, Värdegrund; 
Albino 1986, s. 6-10). 
 
Idag finns i Sverige två stora riksorganisationer för kvinnojourer. Den ena är Roks som 
bildades år 1984. Roks har omkring 90 medlemsjourer och Terrafem är en av dem 
(Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige (Roks) 2008, Om Roks). 
Roks arbetar utifrån feministiska principer och uppger i sina stadgar att “Roks anser att 
samhället idag är uppbyggt och fungerar utifrån en ordning som systematiskt 
underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män” (Riksorganisationen för 
tjejjourer och kvinnojourer i Sverige (Roks) 2008, Stadgar). Terrafem uttrycker i sina 
stadgar att organisationens arbete har “grundläggande målet att avlägsna diskriminering 
och förnedring av flickor och kvinnor på grund av kön samt för kvinnors frigörelse på 
alla plan i samhället” (Terrafem 2008, Stadgar). 
 
Ett antal jourer bröt sig 1996 ur Roks och bildade SKR (Sveriges Kvinnojourers 
Riksförbund). De båda förbunden har en något olika ideologisk grund. SKR vill inte 
kalla sig feministiskt, utan menar att de arbetar för jämställdhet. Roks arbetar även 
politiskt för att förändra maktrelationen mellan könen medan SKR har ett mer 
terapeutiskt behandlingsperspektiv och vänder sig till enskilda kvinnor (Holmberg 
1998, s.19-22). 
 
I december 2007 inrättades på uppdrag av regeringen en nationell telefonlinje av 
Nationellt Centrum för Kunskap om mäns våld mot kvinnor (NCK). Till denna 
telefonjour kan stödsökande kvinnor ringa 24 timmar om dygnet för att få stöd och bli 
hänvisade till en lokal kvinnojour (Carlson 2007). 
 
2.2 Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld 
Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld bildades i mars år 2000. Föreningen 
arbetar utifrån köns- och etnicitetsperspektiv (Terrafem 2003, s.4). Terrafems och 
kvinnojourrörelsens utgångspunkt är “våldets bakomliggande mekanismer alltid är de 
samma och att smärtan och förnedringen hos kvinnan alltid upplevs lika, oavsett 
kulturell eller etnisk tillhörighet” (Terrafem 2003, s.5) Etnicitetsperspektivet grundar sig 
i fördomar som finns i det svenska samhället och den strukturella diskriminering som 
människor utsätts för baserat på etnisk och kulturell tillhörighet. Terrafems verksamhet 
bedrivs främst av kvinnor som själva har utländsk härkomst. Många kvinnor som söker 
stöd på Terrafem har länge mer eller mindre isolerats från övriga samhället, en isolering 
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som ofta förstärks av att de saknar tillräckliga kunskaper i svenska. Huvudtanken med 
 
Terrafem är att kvinnorna ska kunna få stöd på sitt eget språk (Terrafem 2003, s.5-6). 
Det finns en bred språklig kompetens inom föreningen, bland jourkvinnorna talas 43 
olika språk. Förutom Terrafems riksorganisation finns fem lokala organisationer i olika 
städer. Jag kommer att studera en av dessa. Terrafems telefonjour är rikstäckande och 
de lokala organisationerna turas om att sköta den olika tider på dygnet. Terrafem har 
även en juristjour där jurister ger rådgivning via telefon eller som stöd till exempel vid 
rättegångar och polisförhör (Terrafem 2008, Välkommen till Terrafem). 
 
Kvinnor som vill börja arbeta ideellt på en kvinnojour genomgår först en 
internutbildning i vilken det bland annat ingår kunskap om grundläggande juridiska 
frågor och diskussioner om feminism. På Terrafem och många andra jourer sitter nya 
jourkvinnor bredvid en erfaren jourkvinna och lyssnar på hennes samtal innan de börjar 
arbeta själva (Kristensen 1998; Länsstyrelsen 2004, s.6). Terrafems jourkvinnor har 
skilda bakgrunder. Några har utbildningar inom områden som rör jourarbetet, som jurist 
och socionom. Andra har av andra anledningar specialkunskaper inom vissa områden. 
Alla har dock en gemensam bas i den interna grundutbildningen. Den för studien 
aktuella jouren har utöver de kvinnor som arbetar ideellt även en person som är anställd 
som kallas joursamordnare. Hon är den som utför det mesta administrativa arbetet, som 
till exempel dokumentation, och täcker upp för allt arbete som de ideella inte har tid att 
utföra. De ideella har vanligtvis andra arbeten vid sidan om jouren, och om ingen har tid 
att sitta i telefonjouren en dag är det joursamordnaren som gör det. 
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3. Forskning och litteraturgenomgång 
 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera studier som har gjorts inom närliggande 
områden för min problemformulering. Syftet med att använda mig av dessa är för att få 
en bredare bild av mitt problemområde och sätta frågeställningarna i ett sammanhang. 
Jag har inte hittat några tidigare studier rörande kvinnojourer inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Jag har därför istället använt mig av biblioteks- och 
informationsvetenskapliga användarstudier om andra ideella organisationer samt en 
användarstudie som rör arbetet inom Socialtjänsten, eftersom denna myndighets arbete 
tangerar arbetet på jouren. Jag har även valt att använda mig av studier om kvinnojourer 
från andra discipliner. Avsnittet är indelat i två delar: Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga användarstudier, samt Forskning om kvinnojourer 
 
3.1 Biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier 
Maria Lindhs magisteruppsats Informationskulturen i Attac Göteborg – öppen eller 
sluten? (2003) undersöker om Attac som är en organisation som värnar om demokrati 
och delaktighet har en öppen informationskultur. Detta gör Lindh genom att undersöka 
attityder till spridande av information inom organisationen. Detta ämne skiljer sig 
ganska mycket från mitt men jag har ändå haft nytta av undersökningen eftersom den på 
samma sätt som min är en användarundersökning om en ideell organisation. Lindhs 
slutsats är att tyngdpunkten i Attacs arbete snarare än att arbeta med den formella 
informationen inom organisationen ligger på att det är bättre att ”göra saker” och att 
informationskulturen är sluten. 
 
Jag har också använt en magisteruppsats av Johanna Stilgård som heter Information 
inom den kommunala socialtjänsten. En studie av socionomers upplevelse av 
information i det dagliga arbetet med barnavårdsutredningar (2006). Detta är en studie 
av socionomers upplevelse av information i det dagliga arbetet med 
barnavårdsutredningar. Syftet är att skapa en förståelse för hur yrkesverksamma 
socionomer söker och använder information i det praktiska vardagsarbetet. Resultatet 
visar att  i det dagliga arbetet använder socionomerna sig av muntliga, skriftliga och 
ordlösa informationskällor. 
 
Slutligen har jag använt Karen Nowé Hedvalls Tensions and Contradictions in 
Information Management. An Activity-theoretical Approach to Information Activities 
in a Swedish Youth/Peace Organisation (2007). Nowé Hedvall har studerat 
informationsbeteendet hos medlemmar i ideella ungdomsorganisationer som arbetar för 
fred, demokrati och hållbar utveckling. Hennes syfte är att skapa en holistisk förståelse 
för de varierande informationsbeteenden och behov och även attityder till information 
inom denna typ av organisationer. Hennes undersökning bygger främst på en fallstudie i 
vilken hon har följt styrelsemedlemmar i en organisation under ett och ett halv års tid. 
Studien har varit intressant för mig utifrån att den handlar om en ideell organisation. 
 
3.2 Forskning om kvinnojourer 
För att sätta uppsatsen i ett sammanhang har jag även läst uppsatser om kvinnojourer. 
Jag har då tittat på Sara Boll och Catarina Tångrings beteendevetenskapliga 
magisteruppsats ”Jag vill inte vara som, känna att jag är som en terapeut” Hur 
jourkvinnor talar om bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
(2006). Boll och Tångring finner att jourkvinnorna beskriver en bred variation bland de 
stödsökande vad gäller behov och personlighet, där främst två bilder dominerar – den 
behövande och den kraftfulla. Dessa skillnader är viktiga att ta hänsyn till i bemötandet 
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av de stödsökande. Vidare diskuteras i uppsatsen att kvinnojourerna inte är 
professionella organisationer enligt den gängse definitionen av ordet, utan att arbetet 
utförs ideellt. Författarna menar att detta är en viktig aspekt att beakta när de undersöker 
hur jourkvinnorna förhåller sig till de kvinnor de möter. Detta är också enligt mig en 
viktig aspekt när det gäller jourkvinnornas informationssökning. De diskuterar också att 
professionella oftast förknippas med vetenskapligt baserad kunskap, medan ideellt 
arbete ofta har ett stort inslag av erfarenhetsbaserad kunskap. Informanterna i studien 
vill poängtera att deras roll inte är professionell utan att de snarare är en 
“medmänniska” (Boll & Tångring 2006, s.14, s.39). 
 
En annan uppsats om kvinnojourer är Ywonne Johansons magisteruppsats inom socialt 
arbete: Röster från en kvinnojour. Sex jourkvinnors berättelser om hur de bemöter och 
förhåller sig gentemot de hjälpsökande som kontaktar kvinnojouren (2004). Johansson 
finner hos sina informanter två roller i förhållande till de stödsökande, dels 
medmänniskan som är förstående, förnuftig och har medkänsla, dels "en kompletterande 
resurs till socialtjänsten" som handlar om att följa olika rutiner, regler och att samverka 
med olika myndigheter. Enligt Johansson pendlar jourkvinnorna mellan dessa båda 
roller beroende på hur situationen ser ut (Johansson 2004, s.41). Föreliggande uppsats 
kommer att fokusera på rollen som ”en kompletterande resurs till socialtjänsten”. 
 
Jag har även tittat på Heidi Esma Üclers C-uppsats inom Socialt arbete “Du skall väl 
vara hemma och föda barn?” En fallstudie av Systerjouren Somaya - en kvinno- och 
tjejjoursverksamhet som drivs av största delen muslimska kvinnor (2007). Denna 
uppsats har jag valt eftersom Systerjouren Somaya har likheter med Terrafem. 
Föreningen drivs till största delen av muslimska kvinnor och riktar sig till alla kvinnor 
och tjejer som är våldsutsatta men i synnerhet kvinnor/tjejer med muslimsk eller annan 
minoritetsbakgrund. 
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4. Teori 
 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag har valt att 
använda för att analysera det insamlade materialet. För att strukturera materialet har jag 
valt att använda mig begrepp från Lars Höglund och Olle Perssons bok Information och 
kunskap: Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor från 1985. Båda 
författarna är verksamma som forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Höglund och Persson har studerat olika typer av organisationer och har utarbetat en 
modell över hur de använder sig av informationskällor i olika situationer. Denna modell 
delar in källorna i formella och informella, externa och interna informationskällor, 
begrepp vilka jag kommer att redogöra för i detta avsnitt. 
 
 Interna källor Externa källor 
Formella källor Interna dokument, PM, 

rapporter, register, arkiv 
Tidskrifter, böcker, 
rapporter, bibliografier, 
databaser 

Informella källor Samtal med kollegor 
inom organisationen, 
sammanträden 

Brev, kongresser, samtal 
med kollegor utom 
organisationen 

Olika typer av informationskällor (Höglund & Persson 1985, s. 47). 
 
Höglund och Perssons studie är inriktad på organisationers arbete och eftersom 
Terrafem är en organisation kommer modellen väl till pass. Här bör dock beaktas att 
Terrafem till övervägande del är en ideell organisation. 
 
4.1 Informationsbehov och informationsanvändning 
Enligt Höglund och Persson kan informationsbehov härledas från en analys av 
problemsituationer (ibid, s.43). Informationsbehov är något som en individ upplever i 
en specifik situation. Informationsbehov uppstår när individen i en problemsituation inte 
har den kunskap som behövs eller upplevs behövas för att kunna lösa situationen. 
Höglund och Persson definierar informationsanvändning som “den aktivitet en individ 
vidtar för att söka, identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera 
osäkerhet i en problemsituation” och vidare att det innefattar “såväl sökbeteende som 
det egentliga utnyttjandet av informationen” (ibid, s.47). Detta är en vid definition av 
begreppet som innefattar hela sökprocessen. Jag kommer att använda begreppet med 
denna betydelse eftersom det ringar in uppsatsens syfte och är ett bra samlingsbegrepp. 
För tydlighetens skull kommer jag dock främst att tala om informationsbehov och 
informationssökning. 
 
4.2 Subjektiva respektive objektiva informationsbehov 
Det som är en problemsituation för en individ kanske inte är det för en annan, beroende 
på vilken kunskap individen besitter sedan tidigare. Behovet kan därför bestämmas 
antingen från individens upplevelser eller från den aktuella problemsituationen (ibid, 
s.44). Höglund och Persson skiljer på objektiva och subjektiva informationsbehov. 
Objektiva är det som utifrån kan anses behövas för att lösa situationen, medan det 
subjektiva är de behov som individen själv uppfattar sig ha (ibid, s.43-45). “Vi vill 
hävda att det finns mycket stora variationer i hur individer upplever behovet av 
information även inom snävt avgränsade grupper. Samtidigt måste vi också erkänna att 
ett och samma problem kan lösas på flera sätt” (ibid, s.44). 
 



 13 

4.3 Regelbundna respektive tillfälliga informationsbehov 
Höglund och Persson menar vidare att det är användbart att skilja på regelbundna och 
mer tillfälliga behov. Information som söks för att tillfredsställa regelbundna behov kan 
kanske inte omedelbart tillämpas i en specifik problemsituation. Denna information 
söks snarare för att kunna följa utvecklingen inom ett område och hålla sig ajour om vad 
som händer. En information som söks vid tillfälliga behov görs för att öka sina 
kunskaper om mer specifika problem. Indelningen görs enligt följande: 
 
“Regelbundna behov: 
Aktuell bevakning – att hålla sig ajour med nyheter 
Information för dagligt bruk – att få tag i de uppgifter som behövs löpande, t.ex. 
handböcker, tekniska data, metoder etc. 
Stimulans – att få uppslag och nya idéer 
 
Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kollegor 
Tillfälliga behov: 
Retrospektiva sökningar – att lära känna tidigare arbeten inom området 
Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 
Konsultation – att få färdiga lösningar eller expertråd ” (Höglund & Persson 1985, s.45) 
 
4.4 Formella respektive informella informationskällor 
Med formella formationskällor avser Höglund och Persson främst tryckt material som 
böcker, tidningar, tidskrifter med mera. Till detta har jag även räknat webbsidor. Med 
informella källor avses främst muntliga som samtal mellan personer inom och utom 
organisationen, konferenser, föredrag med mera. Jag kommer även att använda de 
tillägg som gjorts av Hanna Block och Irén Lagberg (1998) magisteruppsatsen Kliniskt 
verksamma psykologers informationssökningsbeteende. Den utvidgning som Block och 
Lagberg har gjort är att de även delar in de muntliga källorna i formella och informella 
källor. Författarna menar att den muntliga information som hör till psykologernas 
föreskrivna arbetsuppgifter är formella, medan de informella källorna snarare är 
personliga kontakter som psykologerna tar (Block & Lagberg 1998, s.28). Jag 
instämmer i denna uppdelning och använder mig av den i uppsatsen. Höglund och 
Persson resonerar kring formella och informella informationskällor och menar att de 
delvis används för att tillfredsställa olika behov. En fördel med informella källor är att 
de kan ge information snabbare och mer anpassad till mottagarens behov (Höglund & 
Persson 1985, s.67). 
 
Många undersökningar har visat att informella källor är väldigt viktiga för olika 
användargruppers informationssökning (ibid, s.46). För att få helt aktuell information är 
man ofta beroende av informella nätverk eftersom det tar tid innan ny information 
publiceras i tidskrifter med mera (ibid, s.68). Höglund och Persson kallar det faktum att 
sökprocesser ofta startar i informella nätverk ”en indikation på en ekonomisk princip”. 
Informella nätverk består av ”individer som byggt upp en personlig 
informationspotential som kan utnyttjas som en kollektiv resurs”. Att inte ta del av 
kunskap som andra redan lagt tid på att söka och tillgodogöra sig vore oekonomiskt 
(ibid, s.99). En annan skillnad mellan formell och informell information är att den 
senare inte kan lagras. Detta gör att den ofta endast tillgängliggörs för en mindre grupp 
och att den blir temporär (ibid s.101). I samband med diskussionen om formell och 
informell informationssökning presenterar Höglund och Persson också begreppen 
grindvakt (gatekeeper) (ibid, s.101ff). En grindvakt är en person som ”har särskilt god 
tillgång till extern information och samtidigt väl utvecklade kontakter med personer 
inom den egna organisationen” (ibid, s. 101). 
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4.5 Interna respektive externa källor 
Interna källor är sådana som produceras inom den egna organisationen. Detta kan till 
exempel vara protokoll, register och egna samlingar av litteratur. Externa källor är de 
som finns utanför organisationen. Externa källor kan till exempel vara muntliga kanaler 
i organisationens omgivning, biblioteket eller utbildningar. Eftersom de externa källorna 
skapats utanför organisationen måste de tas in över organisationsgränsen på ett eller 
annat sätt. Ofta krävs en kombination av informationskällor för att tillfredsställa ett 
informationsbehov (ibid, s.46). 
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5. Metod 
 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för och motivera mitt val av metod till 
insamlingen av det empiriska materialet. Därefter beskrivs urvalsprocessen och 
genomförandet. Slutligen presenteras hur analysverktygen som presenteras i avsnitt 4 
kommer att användas i analysen av materialet. 
 
5.1 Val av metod 
Som metod för att få en förståelse av vilka informationsbehov jourkvinnorna på 
Terrafem har samt hur de söker och använder information har jag valt att göra 
intervjuer. Intervjuer passar mitt syfte eftersom det ger mig möjlighet att studera de 
enskilda jourkvinnornas strategier för att söka och använda information. Fördelen med 
en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ är att den förra ger större möjlighet att gå 
på djupet i varje informants informationsanvändning vilket överensstämmer med 
studiens undersökande syfte. Bryman skriver om kvalitativ metod at tyngdpunkten 
”ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 
viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman 2001, s.250). 
 
Intervjumetoden ger informanterna möjlighet att själva formulera vad de uppfattar som 
viktigt utifrån sin sociala verklighet, samt att gå på djupet i varje informants utsaga. 
Detta är viktigt för att kunna skapa sig en förståelse för deras situation. Nackdelen med 
den kvalitativa metoden är att andelen av den totala populationen (jourkvinnor inom 
Terrafem) som undersöks är mycket begränsat. Eftersom jag istället haft möjlighet att 
gå på djupet med varje intervju ser jag dock att fördelarna med den kvalitativa metoden 
överväger. För att på bästa sätt kunna svara på mina frågeställningar har gjort 
semistrukturerade intervjuer eftersom jag på så sätt har kunnat vara flexibel och följsam 
i mina frågor utifrån informanternas svar. Jag har använt mig av en intervjuguide (se 
bilaga), där jag har behandlat följande ämnesområden: Informanternas bakgrund, 
Informationsbehov, Informationssökning, Tillförlitlighet samt Förmedling. Utifrån 
denna har jag utformat intervjuerna relativt fritt efter informanternas svar. 
 
5.2 Urval och genomförande 
Som jag tar upp i avsnittet 1.5 var jag mer eller mindre bekant med samtliga fem 
informanter sedan tidigare genom mitt eget arbete på Terrafem. Jag hade på så sätt en 
överblick över vilka personer inom organisationen jag ansåg skulle vara mest givande 
att intervjua. År 2007 hade den lokala organisationen 28 betalande medlemmar. Antalet 
aktiva jourkvinnor är svårt att uppskatta eftersom det ständigt varierar beroende på hur 
mycket tid de ideella har över för jourarbete. Vid en uppskattning består den totala 
urvalsgruppen av cirka tio till femton kvinnor, som har varit aktiva på jouren och kunde 
ha kommit i fråga för intervjuerna. Anledningen till att jag valt bort övriga potentiella 
informanter är att jag ville intervjua de jourkvinnor som jag ansåg kunde ge mig mest 
information. Detta baserade jag på deras personliga egenskaper och deras funktion inom 
organisationen. Alla informanter har antingen suttit i styrelsen och/eller varit anställda 
som joursamordnare på Terrafem. Trots att urvalet delvis gjorts utifrån min subjektiva 
uppfattning vill jag hävda fördelen med att intervjua personer som kan antas ge mycket 
information. Här ser jag min inblick i organisationen som en fördel. Repstad tar upp att 
informanterna kan ha lättare att öppna sig för en bekant än för en helt främmande 
person. Faktorer som till exempel lojalitetsband och konkurrens kan dock påverka 
undersökningen om forskaren har vänner, bekanta eller kollegor i den miljö som 
undersöks. Repstads erfarenhet från den egna forskningen är dock att det inte var 
skillnad mellan intervjuer med kända och okända personer (Repstad 1999, s.68-69). 
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Eftersom jag var bekant med samtliga informanter har jag inte kunnat göra denna 
jämförelse, men min uppfattning är ändå min position som relativt ny på jouren och 
jourkvinna utan styrelseuppdrag samt undersökningens syfte inte har inbjudit till 
känslor av konkurrens eller lojalitetskonflikter. Eftersom urvalsgruppen är liten ser jag 
dt som viktigt att anonymisera informanterna för att inte röja deras identitet. Jag har valt 
att ge informanterna fingerade namn; Ka, Dana, Uma, Nin och Py . Samtliga intervjuer 
utom en genomfördes på Terrafems kontor, den avvikande genomfördes hemma hos en 
väninna till informanten. Tre av intervjuerna genomfördes 080212, en intervju 
genomfördes 080213, och den sista 080303. intervjuerna spelades in med diktafon och 
transkriberades efteråt. 
 
5.3 Användande av analysverktyg 
Jag har valt att analysera mitt material efter begrepp som har utarbetats av Höglund och 
Persson (1985): tillfällig respektive regelbunden informationsanvändning, externa 
respektive interna källor samt formella respektive informella källor. Jag kommer även 
att diskutera subjektiva och objektiva informationsbehov samt att jag kommer att 
använda mig av begreppet grindvakt. Tillfällig respektive regelbunden 
informationsanvändning bryts även ner i snävare begrepp. För min undersökning finner 
jag främst begreppet aktuell bevakning vara intressant gällande regelbundna 
informationsbehov. Jag kommer även att ta upp de andra begreppen förutom 
Information för dagligt bruk som jag menar snarare rör informationssökning för 
administrativa uppgifter vilket jag inte berör i uppsatsen. Jag kommer att använda mig 
av en av Höglund och Persson utarbetad fyrfältsmodell där de placerar in 
organisationers informationskällor, samt den utvidgning av modellen som utarbetats av 
Block och Lagberg. Detta använder jag för att karaktärisera vilken typ av källor de 
intervjuade jourkvinnorna använder sig av. Jag har applicerat Block och Lagbergs 
tillägg angående muntliga källor i Terrafems kontext genom att tolka formella muntliga 
källor som formaliserade, i bemärkelsen: 
?  att de har upprättats av Terrafem eller en annan organisation i syfte att underlätta 
jourkvinnornas informationssökning / för att förmedla information till 
jourkvinnorna (och andra) 
?  att de är tillgängliga för alla jourkvinnor inom Terrafem 
?  att de fungerar inom vissa föreskrivna ramar 
 
5.3.1 Analytiska kategorier 
Utöver Höglund och Perssons begrepp har jag skapat andra kategorier som kan hänvisas 
till mitt empiriska material. I informanternas utsagor har jag funnit underlag för att dela 
in deras informationsbehov i tre grupper: Kontakt med myndigheter, Asylfrågor och 
språkaspekten samt Jourrelaterade kunskaper. Dessa teman är återkommande i 
intervjuerna. De problemsituationer som återfinns inom Kontakt med myndigheter 
återspeglas i tidigare forskning. Jag har valt att skapa en särskild kategori av Asylfrågor 
och språkaspekten eftersom dessa frågor är Terrafems specialkompetens, även om till 
exempel Migrationsverket också är en myndighet. Kategorin Jourrelaterade kunskaper 
överensstämmer i stort sett med Höglund och Perssons regelbundna informationsbehov 
men jag har valt att benämna kategorin så i resultatdelen eftersom den där breddas något 
för att sedan i analysdelen använda Höglund och Perssons begrepp. 
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6. Resultatredovisning 
 
Syftet med detta avsnitt är att presentera en sammanställning över vad som framkommit 
i intervjuerna. För att göra materialet överskådligt har jag valt att dela in redovisningen i 
främst två olika delar, en där jag redogör för problemsituationer som framkommer i 
informanternas utsagor där jourkvinnorna upplever sig ha ett ha ett informationsbehov, 
och en där jag presenterar olika källor som informanterna uppger att de använder sig av. 
Den första delen är uppdelad i tre kategorier: Kontakt med myndigheter, Asylfrågor och 
språkaspekten samt Jourrelaterade kunskaper. Den andra delen är indelad efter 
respektive källor. Eftersom Terrafem är en relativt liten organisation med bara en 
anställt i den aktuella staden har jag valt att inte vidare presentera informanterna för att 
inte röja deras identitet. 
 
6.1 Problemsituationer 
Det är tydligt i informanternas utsagor att problemlösningssituationer och påföljande 
informationsbehov är kontinuerliga inslag i jourarbetet. “Att man söker kunskap är 
nästan alltid en regel när man sitter i telefonen” påpekar Ka. Gällande uppkomna 
problemsituationer bör dock grundtanken med kvinnojoursarbete som nämns i 
introduktionen beaktas - hjälp till självhjälp. Jourkvinnorna hjälper till att identifiera 
möjligheter, men det är den stödsökande som måste bestämma vad hon ska göra med 
dem.. Den stödsökande ska alltid fatta sina egna beslut och uppmuntras även vara aktiv 
och själv söka den information hon behöver. Har hon av olika anledningar svårt att göra 
detta, vilket kan bero till exempel på språkbarriärer, är det andra steget att jourkvinnan 
söker information åt henne. Boll och Tångring finner att de jourkvinnor de intervjuat är 
mer benägna att ge råd vid praktiskt hjälp, men att de undviker att vara styrande när det 
gäller känslomässiga processer och ett eventuellt uppbrott från mannen (Boll & 
Tångring 2006, s.26). 
 
I materialet har jag identifierat tre olika kategorier av problemsituationer som jag valt 
att dela in materialet efter. 
 
6.1.1 Kontakt med myndigheter 
Vanligt i jourarbetet är utifrån informanternas utsagor att problemsituationer 
uppkommer i kontakten med myndigheter. Det kan till exempel vara att jourkvinnan 
behöver hitta ett telefonnummer som hon kan förmedla vidare till den stödsökande 
kvinnan. Enligt Uma får varje ärende ”mellan fem till tio personer som du behöver vara 
i kontakt med, beroende på hur komplicerat ärendet är". Ibland löser det sig med två 
eller tre”. Dessa kontakter kan vara Socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, skolan, 
hyresvärdar och arbetsgivare. Om socialtjänsten skriver Holmberg (1998): 
”Socialtjänsten och jouren tangerar varandras områden. De har delvis samma målgrupp 
men relaterar till den från olika infallsvinklar, socialtjänsten som tjänsteperson till klient 
och jouren som kvinna till kvinna” (s.80). Flera informanter (Dana, Py och Nin) nämner 
att de stödsökande kan behöva hjälp att hävda sin rätt gentemot myndigheter. Bland 
Boll och Tångrings informanter framkommer att en del stödsökande har blivit illa 
behandlade av myndigheter (Boll & Tångring 2006, s. 28). Att de stödsökande kan 
behöva hjälp i kontakten med socialtjänsten eller polisen eftersom de inte upplever sig 
få den hjälp de har rätt till är något som även Johansson tar upp (2004, s.32) Hjälp med 
att hävda sina rättigheter kan vara extra viktigt på Terrafem där många stödsökande på 
grund av att de är nya i Sverige har bristande kunskaper om vilka rättigheter de har. På 
grund språkaspekten kan de dessutom ha svårt att informera sig om sina rättigheter på 
egen hand något som Py påpekar. Py menar att socialtjänstlagen är tolkningsbar, och att 
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socialtjänsten ibland nekar att betala ut pengar som de är skyldiga att betala ut. 
Jourkvinnan kan (som Dana påpekar) bistå den stödsökande i kontakt med myndigheter 
 
genom att hon har information om ”vilket språk man pratar när man pratar med 
myndigheter”. 
 
En vanligt förekommande problemsituation är att den stödsökande är i behov av 
skyddat boende. Py tar upp att det är socialtjänstens skyldighet att betala skyddat 
boende för kvinnorna, men att de enligt henne ofta ”försöker komma undan”. 
Situationen blir extra svår om kvinnan behöver skyddat boende i en annan kommun än 
den hon är skriven i, eftersom det blir en ovälkommen kostnad för den nya kommunen. 
Även här kan jourkvinnan gå in och företräda den stödsökandes rättigheter och sätta 
tryck på myndigheterna. 
 
Ka ger exempel på myndighetsrelaterade frågor, som hon kallar ”rena sakfrågor”, och 
vilken kunskap det är viktigt att ha som jourkvinna: 
 
”Hur man fixar ett skyddat boende, hur det funkar att man vet att det är socialen som 
ska betala det. Om det är att det är ett akutfall, att man förstår att man måste ringa till 
den jourtelefon som är kopplad till socialen i respektive kommun. Att man vet en sådan 
basic grej. Att man vet att barn över 18 år om de är pojkar kanske inte är tillåtna på 
skyddade boenden (Ka)”. 
 
6.1.2 Asylfrågor och språkaspekten 
Kvinnorna som ringer till Terrafem befinner sig ofta i en situation där asylrättsliga 
frågor är centrala. Många saknar uppehållstillstånd. 
 
Dana belyser problemsituationer kring kvinnor som kommer till Sverige på anknytning 
till en man. Den som kommer på anknytning får ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år 
som upphör att gälla om relationen bryts. Om kvinnan då blir misshandlad och väljer att 
lämna mannen riskerar hon att bli utkastad ur Sverige. Detta gör att en del kvinnor 
väljer att istället uthärda misshandeln i väntan på att de två åren ska gå så att hon sedan 
kan skilja sig. Kvinnojourerna har drivit igenom undantagsregler i vid misshandel som 
gör att det är möjligt för kvinnan att få stanna i Sverige även om hon lämnar mannen, 
men det är ingen garanti utan för att få stanna krävs en stark bevisbörda. 
 
Att de stödsökande har bakgrund i andra länder än Sverige gör också att deras ärenden 
ibland kommer in på komplicerade juridiska områden. Uma ger ett exempel som gäller 
Internationell Privaträtt. En brasiliansk kvinna som är gift i Brasilien kommer till 
Sverige och vill skilja sig här. Vilket lands lag som ska tillämpas beror då på hur länge 
kvinnan har bott i här, vilken anknytning kvinnan har till Sverige med mera. Ibland kan 
det vara så att båda ländernas lagar ska tillämpas. 
 
Eftersom många stödsökande är relativt nyanlända i Sverige är språkaspekten något som 
skiljer Terrafem från andra kvinnojourer. Om den stödsökande inte pratar svenska eller 
föredrar att prata sitt eget språk gäller det (som Ka tar upp) att hitta en jourkvinna som 
kan tala hennes språk. Detta kan försvåras av att det är svårt att kommunicera för att ta 
reda på i vilket geografiskt område ett visst språk eller en viss dialekt talas. 
 
6.1.3 Jourrelaterade kunskaper 
Enligt Dana är det viktigt att ha en ”stark plattform att stå på” för att jobba på 
kvinnojour. Detta innebär att ha god kunskap om feminism, och för att jobba på 
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Terrafem även om antirasism och etnicitetsfrågor. De stödsökande på Terrafem har en 
låg position i den samhälleliga makthierarkin, i egenskap av kvinnor och dessutom med 
annan etnicitet än svensk, och därför är det viktigt att ha kunskap om makthierarkier. 
Detta för att förstå de maktförhållanden kvinnorna kommer ifrån och de 
maktförhållanden de kan komma att hamna i. Förståelse är en förutsättning för att kunna 
ge de bästa råden och hjälpen. Det är också viktigt med “psykologisk kunskap eller vad 
det nu är”, kunskap om att hantera människor i kris. Den som har en stadig plattform att 
stå på i jourarbetet har enligt Dana lättare att ”hantera det praktiska”. Det gör nämligen 
att jourkvinnan blir mer fri och kan leta lösningar friare “istället för att bara leta 
praktiska lösningar”. Dana nämner att hon själv under sin tid som joursamordnare läste 
mycket om feminism och intersektionalitet, men inte specifikt om hedersrelaterat våld 
eller jourarbete. Detta menar hon beror på att jourarbetet är så omfattande och tröttande, 
att hon vid arbetsdagens slut varken hade lust eller ork att läsa om jourrelaterade frågor. 
Py däremot läser mycket om frågor som rör våld mot kvinnor och särskilt våld mot 
kvinnor med utländsk härkomst. Sållandet bland källor menar hon sker omedvetet, med 
bakgrund i jourkvinnornas feministiska perspektiv: 
 
”Hittar jag något inlägg eller någon rapport som handlar om att vi ska värna om 
familjen eller.. så är det också det här med kulturell, alltså, vi anser ju inte att våldet är 
kulturellt betingat så hittar jag någon som har det perspektivet att våld mot kvinnor har 
med kultur att göra så hoppar jag väl över det” (Py). 
 
Nin nämner att hon vill försöka hålla sig ajour med vilka konflikter som förekommer i 
världen. Hon läser även feministiska tidskrifter. Ka vill hålla sig ajour om det kommer 
någon ny lag, någon ny forskning eller någon studie inom för jourarbetet aktuella 
områden. Hon menar att det är viktig att ha viss teoretisk kunskap om våld i nära 
relationer och nämner normaliseringsprocessen (mer om detta i avsnitt 7.2). 
 
”Sen är det nog också väldigt viktigt att man förstår hur en misshandelsprocess ser ut 
liksom alltså rent psykiskt och fysiskt och mentalt för en kvinna, att man förstår att det 
är inte så jävla lätt att bara lämna honom och gå, att man förstår att det är en process 
och att det är kvinnans val som ligger i centrum och även att, för det händer ju att 
kvinnan ibland väljer att gå tillbaka till mannen eller tvekar eller ångrar sig, så att man 
visar det tålamodet okej du har gjort det här valet men när som helst du vill så kan du 
komma tillbaka. Att man förstår det. För jag tror att om man inte förstår det så kan det 
nog bli väldigt frustrerande att jobba på en jour, det är någonting som man kommer 
att få möta väldigt många gånger tyvärr” (Ka). 
 
Uma söker övergripande information om hon märker att hon inte kan någonting inom 
ett visst område, för att ”få ett humm om det”. Hon söker inte information så mycket 
”självständigt” utan när det ”uppkommer någonting”, eftersom uppkomna 
problemsituationer ofta hör ihop med tidigare frågeställningar. Flera av informanterna 
nämner information utgiven av ROKS som en tillförlitlig källa, främst för regelbundna 
informationsbehov. 
 
6.2 Källanvändning 
Uppkomna problemlösningssituationer är “nästan alltid en regel” i vardagen på jouren. 
Detta verkar för informanterna många gånger göra att källanvändningen går på rutin. 
“Så med tiden lär man sig att när man sitter i jouren så vet man precis var man ska gå 
för att få en viss information, så man lär sig med erfarenheten hur man söker 
kunskapen” säger Ka. Py säger angående att beskriva sitt sökbeteende att ”Det är lite 
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svårt när man har varit med ett tag så jobbar man lite sådär automatiskt”. Dana 
påpekar att hon tycker att det är viktigt att ha färdigheter i informationssökning för att 
arbeta på jouren, att ha datakunskap och “kunskap om olika informationskällor, 
bibliotek, nätet, läsa tidningar för att kunna uppdatera”. Ka menar att det är lättare för 
den som redan är lite insatt att hitta information om våld i nära relationer: 
 
“Men jag tror att för en som inte är invigd och har varit med ett tag så kan det vara nog 
väldigt svårt och komma och sätta in sig i de frågorna eftersom det informeras för lite, 
tycker jag. För det är liksom lite för de redan frälsta, om man är redan frälst då vet var 
man ska leta, då vet man vilka sidor som är bra, då vet man liksom vilka man ska 
snacka med” 
(Ka). 
 
Ka tycker överhuvudtaget att det informeras för lite om mäns våld mot kvinnor. Även 
om det skrivs mycket i tidningarna går artiklarna inte på djupet. Tidningarna skriver 
bara om saker som “blivit som allmängods” som “typ redan alla vet”, som statistik om 
hur många kvinnor som dödas i en nära relation och vad en kvinnojour är. 
 
6.2.1 Muntliga källor 
Användning av muntliga källor är mycket vanligt i informanternas informationssökning. 
Flera av informanterna nämner personliga kontakter inom myndigheter som polis, 
socialtjänst och rättsväsende. Det finns dock inget formellt upprättat samarbete mellan 
jouren och myndigheterna. Många stödsökande skulle antagligen känna sig otrygga om 
Terrafem till exempel var kopplade till Migrationsverket. Jouren lämnar aldrig ut 
uppgifter om de stödsökande. Viktigt gällande alla muntliga källor är på grund av 
konfidentialiteten att inte röja den stödsökandes identitet. 
 
De personliga kontakterna kan vara vänner till informanterna eller en kontakt som de 
tidigare varit i kontakt med i sitt jourarbete och lagt på minnet eftersom samarbetet 
fungerat väl. Dana påpekar att det i jourarbetet är en fördel att vara en social person, 
“för att kunna knyta kontakter, ha ett nätverk för att kunna ringa upp och söka 
information”. Hon nämner angående sitt sökbeteende att hon ringer upp sitt ”privata 
nätverk av jurister och frågar dem vad de tycker kan göras i situationen”. I andra 
situationer har hon ringt ”nån kompis som är socionom” eller andra människor som 
”har jobbat som har erfarenhet av sådana frågor”. Ka berättar om en poliskvinna som 
jobbar med integrationsfrågor och väldigt insatt i hur ”man ska handskas med när det 
rör sig om hedersrelaterat våld”. Det blir lätt att ringa henne eftersom Terrafem har 
haft kontakt med henne tidigare. Frågorna kan till exempel gälla att en stödsökande är i 
behov av skyddad identitet, eller att poliskvinnan ombedes göra en riskbedömning om 
hur allvarliga hoten mot en stödsökande är. Ka förtydligar att ”ibland så kan det ju vara 
så att hur mycket man än jobbar så är det väldigt svårt att veta vad som är rätt hela 
tiden, och då är det bra liksom att fråga andra”. Py berättar att hennes vanligaste 
sökbeteende när det gäller socialtjänstfrågor är att hon pratar med kollegor inom 
Terrafem som är socionomer. ”Inom Terrafem finns det ju så 
mycket olika kunskaper” säger hon. Innan hon började på Terrafem visste hon till 
exempel inte att det fanns socialjourer dit det går att vända sig i akuta fall utanför 
Socialtjänstens kontorstid, det lärde hon sig under arbetets gång av de andra 
jourkvinnorna. Även Ka har lärt sig mycket av kollegor inom Terrafem, särskilt under 
sin första tid på Terrafem. På så sätt lärde hon sig ”genom att lyssna på dem och se hur 
de arbetade, vilka källor de använde, var väldigt nyttigt, för då visste man liksom att det 
här är tillförlitliga saker, då vet man att det här funkar”. Ka kallar detta att man 
”använder varandras erfarenheter”. Det är vanligt bland informanterna att rådfråga 
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kollegor inom Terrafem, även på andra orter. Dana berättar att hon brukar ringa 
joursamordnarna i de andra städerna och fråga ”vad tänker ni om det där”. Nin säger att 
hon ofta hänvisar juridiska frågor vidare till Terrafems juristjour. Även Ka nämner 
juristjouren och att via den kan jourkvinnorna ”alltid få hjälp från dem med någonting 
vi inte vet om sådär”. Hon påpekar att detta är en förmån som Terrafem har som inte 
alla kvinnojourer har ”den här tillgången till jurister”. Flera av informanterna tycks 
befinna sig i sociala sammanhang där de har människor runt sig som Ka säger brinner 
för samma frågor som de själva och därmed får de tips om till exempel nya rapporter 
som kommer inom områden som rör jourarbetet: 
 
“Dels så kan det vara att folk, man tipsar ju varandra liksom, folk som brinner för 
samma frågor. Det kan vara såhär har du läst den där rapporten, nej, ja men gör det, 
och sen så går man och kollar upp det” (Ka). 
 
Py påpekar att mycket information når jourkvinnorna genom medlemskapet i Terrafem, 
vilket särskilt gäller dem som är medlemmar i styrelsen. De till exempel nya rapporter 
via e-post, och även erbjudande om att delta i föreläsningar och utbildningar som ordnas 
av organisationer eller myndigheter som arbetar inom närliggande områden. De som är 
med i styrelsen har egna e-postadresser knutna till Terrafem. Py som själv sitter i 
styrelsen säger med ett skratt att ”hade jag varit en vanlig medlem så hade jag varit 
beroende av styrelsen, om styrelsen vidarebefordrar sånt här”. Flera av informanterna 
efterlyser ett ökat informationsutbyte mellan kvinnojourerna. Det finns en önskan om 
”mer samarbete och bättre kommunikation mellan alla jourer” (Dana). Dana önskar 
”någon sida på nätet där man kunde lägga ut, med anonymitet i behåll liksom, lägga ut 
information hur gör man, om komplicerade fall för att ge varandra råd”. Det som 
försvårar ett utbyte mellan jourerna är annars sekretessen som finns för att skydda de 
stödsökande. 
 
6.2.2 Texter som är åtkomliga via Internet 
Förutom muntliga källor är den vanligaste informationskällan att informanterna söker 
information via Internet. Informanterna söker på Internet för att hitta telefonnummer, till 
exempel telefonnummer till socialjouren. För att hitta mer övergripande information är 
det vanligaste förfarandet att tipsen först kommer från vänner och bekanta och sedan går 
informanterna in på de sidorna på Internet de har fått rekommenderade. Ka berättar om 
sitt sökbeteende på Internet: 
 
“Det är liksom inte så att man bara liksom random skriver om hedersvåld, nu ska jag 
liksom sitta och läsa på det, utan det är mer att man vet om något specifikt att jaha, jag 
har fått tips om det, då går jag och läser det” (Ka). 
 
Även Dana säger att det är ”väldigt mycket kontakter och nätverkande”. Hon får tips 
om någonting och sedan söker hon vidare på det via Google, till exempel om det har 
hänt något nytt inom kvinnojoursrörelsen. Tipsen om information som kan vara 
intressant för jourarbetet kommer också från andra jourkvinnor och här används ofta e-
post som kommunikationsmedel. Enligt Ka tipsar jourkvinnorna varandra ”hela tiden”. 
Hon påpekar dock att kontakten via e-post med ”massmejl” om någon hittar en 
intressant rapport var vanligare innan jouren hade växt till sig. Nu när det är fler 
jourkvinnor menar hon att det skulle bli ”mejlbombing”. Flera informanter nämner att 
de använder Google, även Uma. Hon påpekar dock att om hon har ”egna sökmotorer 
eller såhär sidor som jag redan känner till och vet att de här kanske vet svaret eller kan 
hänvisa mig till en sida som vet svaret”. Dem använder hon i första hand. “Oftast vet 
jag ju hur jag ska hitta det i alla fall, det är sällan jag inte vet hur jag ska söka 
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informationen” säger hon. I och med sin juristutbildning har Uma kunskap om sidor till 
exempel gällande rättsfall. Hon brukar även söka via advokatbyråer som jobbar med de 
frågor hon är uteefter. ”Jag använder mig av information som jag redan har för att få 
information som jag inte har” påpekar hon. Är det något som är helt nytt så att hon 
börjar om från början använder hon vanligtvis Google. 
 
”Jag börjar alltid via Internet, och antingen så får jag någon övergripande information 
sen så kan man få härledning till var man kan vända vidare, och beroende på hur 
mycket mer jag behöver så går jag liksom vidare sen. Det kan vara hemsidor, det kan 
vara länkar till, ett telefonnummer, det kan vara länkar till uppsatser eller allmän 
information, rättsfall, allt möjligt. Myndigheter” (Uma). 
 
Uma som ger exempel på hur hennes informationssökning kan se ut om det rör sig om 
ett område som hon inte är så bekant med sedan tidigare, här med exemplet med hur en 
irakisk skilsmässa går till: 
 
“Först så går du kanske till UD och ser hur de har hanterat, sen gå till rättsfall och se 
hur de har hanterats i rättssammanhang. Sen så går du vidare och ser om det finns 
några sidor på irakisk lag och försöker se delarna om det finns någon översättning. Se 
om det finns jurister eller advokater som jobbar just med privaträtt när det gäller 
irakisk rätt. Så att det beror helt på vilken frågeställning. Men om du har den 
frågeställningen finns det ju olika 
sökalternativ” (Uma). 
 
Ka berättar att det på kontorets dator tidigare fanns en länk till en databas på Internet 
där jourkvinnan kunde ange ett språk och sedan få reda på i vilket geografiskt område 
på jorden språket talas eller vice versa. Detta var till god hjälp för att kunna hitta en 
jourkvinna som talade den stödsökandes modersmål. Ka vet dock inte om länken till 
denna sida finns kvar längre sedan datorn konfigurerades om. Om Ka fick önska något 
som skulle underlätta hennes informationssökning så skulle det vara en databas där en 
kompetent person har samlat tillförlitlig information rörande jourarbete. Om det fanns 
en sådan tror hon att det ”skulle det nog spara väldigt mycket tid och energi som man 
kunde ha lagt på bättre saker”. Hon påpekar dock att det vore svårt att skapa en sådan 
eftersom frågor om våld i nära relationer, speciellt ur etnicitetsperspektiv, och 
asylfrågor, är frågor som uppdateras hela tiden, ”det är inget statiskt ämne”. Hon 
påpekar vidare att ”Roks är ju en sån grej”. Ka vill dock ha flera källor för att kunna 
vara källkritisk. Hon anser att Roks hemsida är en bra sida för att hitta rapporter som rör 
kvinnojoursfrågor, ”för de samlar ju information från alla kvinnojourerna i Sverige”. 
Py som inte känner sig så hemma med att söka på Internet påpekar att det är en nackdel 
eftersom hon inte kan söka information samtidigt som hon pratar med den stödsökande 
på telefon. Om det uppkommer en fråga som hon inte kan svara på säger hon att hon ska 
ta reda på det och ber att få ringa tillbaka. Detta menar hon är något som händer ofta, 
och att hon då efter avslutat samtal tar kontakt med någon som vet svaret på frågan. 
Även Ka ber att få ringa upp: 
 
”Kvinnan som ringer blir ju oftast inte ledsen om jag säger att ja kan jag få ringa upp 
dig så att jag kan ta reda på det. Snarare att hon får förtroende att shit här är någon 
som tar mitt såhär fall på allvar hon går och frågar, hon säger inte bara en grej, hon 
går och frågar så att hon är säker på det. Det är också för att ge förtroende inför den 
kvinna som man pratar med” (Ka). 
 
Dana uppger att det förekommer att hon söker information på Internet, men det är inte 
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ofta. Detta beroende på att hon anser att det är lättare att “prata med folk som har 
erfarenhet” eftersom de “vet vad de snackar om”. Information som finns på Internet 
uppfattar hon som “otroligt motsägelsefull” och hon litar inte alltid på nätbaserade 
källor eftersom det är ”så olika tankar bakom dem”. Hon är kritisk gällande 
information hon hittar på Internet när det gäller jourrelaterade ämnen som juridik och 
människoöden. Hon söker information på Internet när det gäller andra saker som inte är 
”så himla liv och död”. Hon nämner till exempel att hon söker information på Internet 
om vad som händer inom kvinnojoursrörelsen. 
 
6.2.3 Dagstidningar, tidskrifter och rapporter 
Tidskrifter som informanterna nämner att de läser är: 
Bang (feministisk kulturtidskrift) (Nin, Dana) 
Tidskrifter från Roks / Kvinnotryck (Roks tidning) (Dana, Py) 
Mana (antirasistisk kulturtidskrift) (Py) 
Artikel 14 (FARR:s tidning) (Py) 
Kvinnor mot fundamentalism (utgiven av Stödkommittén för kvinnor i Iran) (Dana) 
Socialpolitik (Py) 
Nin nämner även Terrafems intertidning som heter Terrapress. 
 
Även dagstidningar är viktiga informationskällor för informanterna. Ka säger att ”oftast 
är det mycket som man kan få ur tidningen”. Lagändringar som sker är till exempel 
något som hon håller sig a jour angående med hjälp av dagliga nyheter. Hon menar att 
för jourarbetet är det viktigt att läsa sånt som är inriktat på just Sverige, ”som speglar 
hur Sverige ser ut idag”. Därför tycker hon att det är bra att läsa reportage från 
dagstidningar, och även rapporter, ”det tar pulsen på hur det är idag, inte på hur det 
var för liksom tjugo år sedan, eller hur det är i ett annat land”. Hon påpekar att lagar 
kan skilja sig mycket åt mellan olika länder, även mellan nordiska länder. Hon nämner 
också asylrättsliga frågor som ett område som det är viktigt att hålla sig uppdaterad 
kring det senaste som händer. Ka är källkritisk när det gäller artiklar i dagstidningar, 
särskilt när det kommer till ”hedersvåld”: 
 
”Speciellt om det har skett något speciellt mord, så har ju alla någon åsikt om den 
frågan. Efter Fadime var det ju fokus på kurderna, och då blev det väldigt så att en del 
av artiklarna slutade man bara att läsa rakt av för man visste att nu kommer de bara att 
generalisera och bunta ihop människor. Och då blir man väldigt väldigt källkritiskt och 
tänker att här är någon som vill ta den enkla vägen ut, här är någon som vill på något 
sätt generalisera och göra detta till en kurdfråga, en dadada-fråga. Och det får man 
liksom vara noga med så man ser att det inte sker någon generalisering” (Ka). 
 
Nin nämner att hon läser den största lokala dagstidningen regelbundet. ”Eftersom det är 
så mycket konflikter världen runt och det förändras så mycket hela tiden så jag hänger 
ju inte med alla gånger, man försöker liksom göra det men det är svårt.” Py säger att 
hon överhuvudtaget läser mycket när det gäller våld mot kvinnor och speciellt om tjejer 
och kvinnor med utländsk härkomst. Hon hittar information i både tidskrifter, 
tidningsartiklar och rapporter. Dana säger att hon tycker att tidskrifter är väldigt bra. 
Hon har genom tidskrifter fått mycket information som hon har använt som hon 
använder nu också. Hon nämner att hon genom Roks tidskrift Kvinnotryck har fått 
information angående skydd för utländska kvinnor som lever gömda i Sverige. Hon 
nämner också att hon läser om nyheter och debatter kring kvinnojourer i Kvinnotryck. 
 
 
6.2.4 Det egna biblioteket och folkbiblioteket 
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På Terrafems kontor finns ett litet bibliotek med böcker som jourkvinnorna kan bläddra 
i när de sitter i telefonjouren, eller låna med sig hem. Flera informanter har använt sig 
av detta. Py berättar att det är två jourkvinnor som har köpt in böckerna, och att 
biblioteket består av ”mycket Roks material och material om att möta kvinnor, lite 
skönlitterära framställningar om utsatta kvinnor av utländsk härkomst”. 
Dana nämner folkbiblioteket som ett ställe där man kan ”hitta en massa kunskap”. Hon 
brukar gå till biblioteket och läsa tidskrifter så att hon slipper köpa dem. Hon menar 
också att det bara är att fråga efter böcker om jourarbete så kan man ”få tips om 20 
böcker”. Dana berättar också att hon brukar tipsa de stödsökande kvinnorna om att gå 
till biblioteket. 
 
“Och att man kan tipsa de stödsökande, som kanske har kommit ut från kvinnojouren 
och nu måste de söka bostad, söka fylla sin tid med någonting, och att man försöker få 
dem att stimulera sitt intellekt, och då säger man bibblan är gratis för det första, där 
kan man använda Internet, man kan låna böcker, det finns böcker på alla möjliga språk, 
man kan låna ljudböcker och lyssna på. Det är den bästa platsen i [x-stad], 
stadsbibblan, det är min favorit” (Dana). 
 
Dana berättar vidare att hon brukar rekommendera de stödsökande kvinnorna att gå till 
biblioteket för att låna läroböcker och ljudböcker om de vill lära sig svenska eller 
engelska. Många känner sig ensamma och i behov av något att fördriva sin tid med när 
de har lämnat relationen till den misshandlande partnern. Dana försöker rekommendera 
feministiska böcker så att kvinnorna inte ska börja ”längta efter en ny man och hamna i 
ett nytt destruktivt förhållande”. Dana, som har juridisk utbildning, nämner att hon vid 
juridiska frågor brukar ”bläddra i lagboken själv hemma”. 
 
På frågan om de kan nämna några författare som de anser som tillförlitliga nämner både 
Nin och Ka Katarina Wennerstam som skrivit böcker om våldtäkt. Ka nämner också 
Eva Lundgrens rapport Slagen dam som en ”klassiker” och hon påpekar att ”varenda 
gång jag har någonsin varit på en föreläsning som har handlat om kvinnomisshandel så 
har de tagit upp den här rapporten”. Dana nämner den egyptiska feministen Nawal al- 
Sadawi som har varit “en ledstjärna i allt mitt feministiska arbete”. Hon brukar tipsa de 
stödsökande om denna författare eftersom hennes erfarenheter och exempel är ”mycket 
mer nära folk som inte kommer från västvärlden”. De stödsökande som arabisktalande 
kan läsa hennes böcker på originalspråk, vilket är ”peppande”. Detta eftersom ”ibland 
så underskattar man, man säger jag kan arabiska men det är ju inget språk, har de sagt 
många gånger, för det är inte värt någonting i det här landet, och då säger man jo det 
är värt skitmycket”. Dana hänvisar också till ”alla de böckerna som alla har läst” och 
nämner titlar som Ställd, Under det rosa täcket och Det andra könet. 
 
6.2.5 Jourpärmarna 
Uma förklarar att det på Terrafem finns ett system för intern lagring av information. 
Juridiska ärenden lagras i en juridisk pärm, och andra saker lagras i olika dokument i 
kontorets dator. 
 
”Själva sökvägen och tillvägagångssättet, hur du ska göra för att kunna få ett skyddat 
boende åt en kvinna som kanske aldrig har varit i kontakt med socialtjänsten, den 
informationen ska du ju lagra, så att nästa person som kommer inte ska behöva göra 
det, utan den ska ju bara kunna bläddra eller kunna söka genom enklare sökalternativ 
än vad du själv har fått gått igenom” (Uma). 
 
Ka påpekar att mycket av den information hon får som är ”kvalitetssäkrad” kommer 
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från dessa jourpärmar. Det är främst joursamordarna som samlar informationen i 
pärmarna. Bakom olika flikar finns olika information om till exempel skyddade 
boenden, organisationer Terrafem har haft samarbete med och telefonnummer till 
exempel till närliggande kvinnojourer i Västra Götaland, och ”vid vissa flikar och så 
kan man kolla kollegornas erfarenheter”. Det finns också en låda med visitkort. Ka 
påpekar att detta är ett sätt att skapa kunskap: 
 
”Det är så mycket det att när man jobbar ideell att man är med och skapar kunskap 
också tillsammans. I form av, att om det är någon som lär sig någonting så 
dokumenterar vi ju precis allting, i dagböckerna och så, och då kan man gå och kolla 
tillbaks hur andra har gjort” (Ka). 
 
Ka berättar också att det finns en pärm där jourkvinnorna samlar tidningsartiklar som 
rör de ämnen de jobbar med. 
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7. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att analysera resultatet utifrån de analytiska begrepp som jag 
har presenterat i avsnitt 4. Jag börjar med att lyfta fram problemsituationer i form av 
tillfälliga informationsbehov som framkommer i materialet och analysera dem. Jag 
kommer här även kort att jämföra Terrafem med andra jourer och diskutera begreppen 
subjektiva och objektiva informationsbehov. Jag tar sedan upp regelbundna 
informationsbehov, varefter jag placerar in jourkvinnornas informationsanvändning i 
Höglund och Perssons fyrfältsmodell med Block och Lagbergs utvidgning. Utifrån 
denna modell diskuterar jag formella respektive informella samt externa respektive 
interna källor. 
 
7.1 Tillfälliga informationsbehov 
För att i enlighet med Höglund och Persson härleda informanternas informationsbehov 
kommer jag att börja med att analysera de problemsituationer som informanterna ger 
exempel på. Jag har identifierat följande problemsituationer som skapande av tillfälliga 
informationsbehov: 
 
Problemsituation A Stödsökande kvinna behöver komma i kontakt med 
myndigheter eller andra utomstående aktörer. 
Behov A Behov av information om var kvinnan kan vända sig och 
telefonnummer dit. 
 
Problemsituation B Stödsökande kvinna behöver hjälp i kontakt med 
socialtjänsten för att känns till och kunna hävda sina 
rättigheter. 
Behov B Behov av information om socialtjänstlagen, kvinnors 
rättigheter samt “vilket språk man pratar när man pratar med 
myndigheter” 
 
Problemsituation C Stödsökande kvinna behöver skyddat boende. 
Behov C Behov av information om huruvida ett skyddat boende finns 
i närheten av där tjejen eller kvinnan bor. 
 
Problemsituation D Stödsökande kvinna har juridiska spörsmål. 
Behov D Behov av juridisk information. 
 
Problemsituation E Stödsökande behöver information om vilka rättigheter hon 
har gällande sitt asylärende 
Behov E Behov av information om Migrationsverkets bestämmelser 
 
Problemsituation F Stödsökande kvinna behöver komma i kontakt med 
jourkvinna som talar hennes språk eller dialekt. 
Behov F Behov av information om i vilket geografiskt område ett 
visst språk eller en viss dialekt talas. 
 
Utifrån kvinnojourernas syfte att stödja våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn är 
mitt antagande är att problemsituationerna A-D är gemensamma för alla jourkvinnor. 
Problemsituation E kan antas vara vanligare på Terrafem men förekommande även på 
andra jourer. Problemsituation F tolkar jag som i princip specifik för Terrafem. I 
samtliga fall, utom möjligen F, handlar det om ett uppkommet informationsbehov hos 
den stödsökande kvinnan som i förlängning blir jourkvinnans behov i hennes strävan att 
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hjälpa den stödsökande. Till grund för F ligger den stödsökandes behov av att få prata 
med en jourkvinna på sitt modersmål, men det blir jourkvinnans behov att veta vilket 
geografiskt område ett visst språk pratas i för att på så sätt kunna hitta det hon behöver – 
nämligen en jourkvinna som kan prata detta språk. Min uppfattning är att 
problemsituation A-E kan ses som upphov till objektiva informationsbehov. Utifrån att 
jourkvinnorna har skilda bakgrunder gällande utbildning och specialkunskaper är deras 
upplevelser av vad som är en problemlösningssituation dock subjektiva. Situationerna 
varierar också i svårighetsgrad beroende på det specifika fallet. Situation A kan 
uppträda som lätt och rutinmässig. Py berättar att hon under arbetets gång lärt sig att 
socialtjänsten har akuta jourtelefoner. Om det är socialtjänsten som den Stödsökande 
behöver komma i kontakt med vet Py således hur hon ska gå till väga för att hitta ett 
telefonnummer dit. En annan gång kan situation A vara mer svårlöst. Kanske upplevs 
det som oklart vilken myndighet som handhar de frågor den stödsökande behöver hjälp 
med. 
 
Utifrån Höglund och Perssons begrepp ser jag D och E som behov av konsultation, "att 
få färdiga lösningar eller expertråd". Beroende på jourkvinnans förkunskaper kan det 
också handla om instruktion, "att friska upp gamla kunskaper" och även "att skaffa sig 
ny kompetens". Uma nämner att hon gör retrospektiva sökningar, det vill säga "att lära 
känna tidigare arbeten inom området". Detta gör hon när hon märker att hon inte kan 
någonting inom ett visst område, för att "få ett humm om det". Den tillfälliga 
informationssökningen sker ofta inom begränsade tidsramar vilket skiljer den från den 
regelbundna. Py och Ka nämner att de brukar be de stödsökande om att få återkomma 
till dem via telefon så att de kan få tid att söka information. 
 
7.2 Regelbundna informationsbehov 
Enligt Höglund och Perssons definition av regelbundna informationsbehov ingår “att 
hålla sig ajour med nyheter”. Flera informanter påpekar vikten av denna “aktuella 
bevakning”. Py läser mycket om våld mot kvinnor, Dana läser om feminism och 
intersektionalitet, Nin läser om konflikter i världen och om feminism, Ka håller sig 
ajour om nya lagar och ny forskning. Ka och Uma nämner också att de vill hålla sig 
ajour angående vad som händer inom kvinnojoursrörelsen internt. 
Den som först läser och sållar bland inkommande post (vanlig och elektronisk) till 
Terrafem, är vanligtvis den anställda joursamordnaren. Detta kan sägas göra henne till 
organisationens grindvakt, som den som ”har särskilt god tillgång till extern 
information” (Höglund & Persson 1985, s.101). Terrafem tycks enligt informanternas 
utsagor vara en stimulerande miljö i bemärkelsen att det mellan jourkvinnorna flödar 
uppslag och nya idéer. Py påpekar dock att den externa information som skickas till 
Terrafem kommer till de jourkvinnor som sitter i styrelsen, eftersom dessa har egna e-
postadresser knutna till jouren. Py kommenterar detta med att ”hade jag varit en vanlig 
medlem så hade jag varit beroende av styrelsen, om styrelsen vidarebefordrar sånt här”. 
Här tolkar jag att styrelsen blir grindvakter som ”har särskilt god tillgång till extern 
information” (ibid, s.101) och reglerar i vilken mån den externa informationen når andra 
jourkvinnor än de som sitter i styrelsen. 
 
Det är vanligt att diskutera uppkomna problemsituationer med kollegor, både inom den 
lokala organisationen och med jourkvinnor eller joursamordnare i andra städer. På så 
sätt kan jourkvinnorna ”få reaktioner på eget arbete från kollegor”, något som Höglund 
och Persson kallar återkoppling. Py pekar på att sållandet av information gällande att 
hålla sig ajour med nyheter är något som sker omedvetet, utifrån en feministisk grund. 
Jag tolkar det som att Pys omedvetna sållande bland informationskällor utgår ifrån den 
plattform som Dana menar att jourkvinnor bör ha, bestående av god kunskap om 
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feminism, antirasism och etnicitetsfrågor. Enligt min tolkning bör det även vara denna 
plattform som gör Ka till en som är ”redan frälst”, ”invigd” och ”har varit med ett tag”. 
Det är överlag tydligt i materialet att informanterna har lättare att konkretisera sina 
behov gällande tillfälliga informationsbehov jämfört med regelbundna. Detta kan bero 
på det som Dana pekar på att plattformen är något jourkvinnorna bör ha med sig, vilket 
indikerar att den är något de bör har tillgodogjort sig tidigare, kanske innan de började 
jobba på jouren. Den kan således numera antas vara väl integrerat med deras tänkande 
och synsätt. Detta till skillnad från information om nya rapporter eller forskningsrön 
som de tillgodogör sig kontinuerligt under jourarbetet för att hålla sig uppdaterade. 
Denna information har de inte omedelbar användning för, men den behövs för att hålla 
det vi kan kalla plattformskunskapen aktuell. Hur jourkvinnorna får denna plattform är 
dock något som jag har uppfattat som intressant men svårt att komma åt eftersom det rör 
sig inom området för människors värderingar. Enligt Dana är förståelse en förutsättning 
för att kunna ”ge de bästa råden och hjälpen”. Det är också viktigt med ”psykologisk 
kunskap”. Detta är något som är svårt att mäta och veta hur människor tillgodogör sig. 
Även Ka nämner att det är viktigt med förståelse, bland annat att det är viktigt att förstå 
att ”det är inte så jävla lätt att bara lämna honom och gå”. Ka nämner också 
normaliseringsprocessen som kan ses som ett akademiskt begrepp för denna förståelse. 
Normaliseringsprocessen är en forskningsbaserad förklaringsmodell för våld i nära 
relationer som har utvecklats av professor Eva Lundgren. 
 
Uma pekar på att tillfällig och regelbunden informationsanvändning hör ihop. Hon 
menar att uppkomna problemsituationer ofta hör ”ihop med en frågeställning man har 
fått tidigare”. Hon förklarar att hon inte söker regelbunden information ”självständigt”, 
det vill säga att hon inte söker information om nya områden bara för att hålla sig ajour i 
allmänhet, utan att uppslag till regelbunden informationsanvändning uppstår i samband 
med den tillfälliga informationsanvändningen. Det är utifrån den tillfälliga 
informationsanvändningen hon kan komma på att hon inte kan någonting på ett visst 
område med påföljd att hon söker övergripande information så att hon ”får ett hum om 
det”. Enligt Dana är det viktigt att ha god kunskap om feminism, antirasism och 
etnicitetsfrågor för att jobba på Terrafem. Den som har det har lättare att hantera “det 
praktiska”. Detta tolkar jag som att Dana ser det som en fördel att ha gjort en hel del 
regelbunden informationssökning innan man börjar jobba på jouren, eftersom man då 
har lättare att klara den tillfälliga informationsanvändningen. Hon uttrycker att 
förkunskaperna gör att man blir mer fri och kan leta lösningar friare “istället för att bara 
leta praktiska lösningar”. 
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7.3 Informationsanvändning 
I denna tabell som är gjord utifrån Höglund och Persson med tillägg från Block och 
Lagberg (1998, s.28) visas informationskällor som används både för tillfällig och 
regelbunden informationsanvändning på Terrafem. 
 
 Formella Informella 
 muntliga skriftliga muntliga Skriftliga 
Interna Terrafems 

juristjour, 
Den interna 
utbildningen 
 

Juridisk pärm som 
finns på kontoret, 
dokument som 
lagras i datorn på 
kontoret, det egna 
biblioteket 
 

Kollegor inom 
Terrafem (som 
är 
socionomer), 
Kontakt med 
samordnarna 
vid de 
andra lokala 
organisationerna 
inom 
Terrafem för råd 
 

E-post från 
kollegor inom 
Terrafem 

Externa Föreläsningar, 
utbildningar, 
konferenser 

Internet (särskilt 
Google, Eniro, 
juridiska sidor, 
Migrationsverket), 
databaser, 
tidskrifter, 
dagstidningar, 
biblioteket, 
lagboken, 
rapporter 
som fås via e-post 
till Terrafem 
 

Personliga 
kontakter 
inom 
myndigheter 
som 
polis, 
socialtjänst och 
rättsväsende. 
Vänner och 
bekanta. 
 

 

 
 
7.3.1 Formella interna källor 
Den interna informationsanvändningen kan ses på flera plan: 
1.) Det som är internt inom den lokala organisationen 
2.) Det som är intern inom hela organisationen Terrafem 
3.) Det som är internt inom hela kvinnojoursrörelsen eller åtminstone inom Roks som 
Terrafem är en del av. 
 
En betydande formell intern informationskälla som kommer alla jourkvinnor inom 
Terrafem till gagn är juristjouren. Anledningen till att jag räknar juristjouren som en 
formell intern källa är att den är en tillgång som alla jourkvinnor har möjlighet att välja 
att använda sig av. Den är skapad av Terrafem i syfte att underlätta jourkvinnornas 
arbete och själva nyttjandet av den är formaliserat i form av telefontider med mera. På 
den lokala organisationens kontor lagras information i pärmar och dokument i datorn 
för intern lagring av information. För att tala med Höglund och Persson är denna lagring 
av information ekonomisk, eftersom informationen på detta sätt blir en ”kollektiv 
resurs” (Höglund & Persson 1985, s.99) och det blir enkelt för andra jourkvinnor att ta 
del av kunskapen och som Uma säger kunna ”söka genom enklare sökalternativ". 
Överlag anser informanterna att information som kommer från andra jourkvinnor är 
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tillförlitlig. Ka kallar informationen i jourpärmarna "kvalitetssäkrad". Hon påpekar 
också att detta sätt att lagra information är ett sätt som jourkvinnorna är med och 
"skapar kunskap tillsammans". Gällande hela kvinnojoursrörelsen uttrycker flera 
informanter en önskan om ökat utbyte mellan kvinnojourerna. 
 
7.3.2 Informella interna källor 
Användningen av informella interna källor inom Terrafem fungerar enligt 
informanternas utsagor väl både inom den lokala organisationen och inom Terrafem i 
sin helhet. Att de muntliga källorna är viktiga stämmer med vad Höglund och Persson 
påpekar att tidigare forskning visar (Höglund & Persson 1985, s.46). Ka säger att 
”ibland så kan det ju vara så att hur mycket man än jobbar så är det väldigt svårt att veta 
vad som är rätt hela tiden, och då är det bra liksom att fråga andra”. Enligt Höglund och 
Persson kan informella källor ge information snabbare och mer anpassad till 
mottagarens behov (Höglund och Persson 1985, s.67). De fördelar som förs fram av 
informanterna är främst tillgänglighet och tillförlitlighet. Py påpekar att ”Inom Terrafem 
finns det ju så mycket olika kunskaper”. När Ka beskriver hur hon som ny inom 
organisationen fick kunskaper om jourarbetet genom sina kollegor. Hon påpekar att det 
var nyttigt att observera vilka källor de använde ”för då visste man liksom att det här är 
tillförlitliga saker, då vet man att det här funkar”. I Kas berättelse blir det tydligt hur 
information förs vidare inom organisationen från dem som har mer erfarenhet till dem 
som är nya. I Kas fall kan vi också se hur den nya jourkvinnan accepterar uppslag till 
informationssökningsstrategier (och information) som tillförlitliga eftersom hon har 
möjlighet att observera hur de används och fungerar för andra jourkvinnor. Överföring 
av information från erfarna till nya sker dels muntligen utifrån Kas utsaga, och dels 
skriftligen utifrån de jourpärmarna och dokumenten på kontorets dator. Utbyte sker 
också mellan jourkvinnor med olika specialkompetens. Py som är mycket kunnig inom 
asylrätt berättar att hon har lärt sig från kollegor som är socionomer att det finns 
socialjourer. Ka refererar till att jourkvinnorna ”använder varandras erfarenheter”. 
Juristjouren är ett formaliserat exempel på detta. Utbytet mellan de olika lokala 
organisationerna inom Terrafem sker enligt informanternas utsagor främst via 
grindvakterna. Dana uppger att hon brukar kontakta de andra joursamordnarna inom 
Terrafem för att få råd av dem. Skriftliga meddelanden mellan kollegor inom Terrafem 
är enligt Kas utsaga något som var vanligare förr, då jourkvinnorna tipsade varandra 
”hela tiden”. Detta skedde då via e-post. Om det skulle skickas e-post på samma sätt nu 
som det gjorde när organisationen var nystartad menar Ka att det skulle bli 
”mejlbombing”. 
 
7.3.3 Formella externa källor 
De mest använda formella externa källorna är texter som är åtkomliga via Internet. Ofta 
får informanterna tips från informella interna eller externa källor i form av kollegor, 
vänner, bekanta och kontakter, utifrån vilka de sedan söker vidare på Internet. ”Det är 
liksom inte så att man bara liksom random skriver om hedersvåld” som Ka säger, utan 
sökningen föregås av ett tips från någon. Ka påpekar att ”för en som inte är invigd och 
har varit med ett tag så kan det vara nog väldigt svårt och komma och sätta in sig i de 
frågorna”. De som är ”redan frälsta” vet var de ska leta, vilka källor som är 
tillförlitliga och är omgivna av muntliga kanaler som ger dem tips. Dana nämner 
folkbiblioteket som en del i informationssökningen. Förutom tidskrifter som hon själv 
går till biblioteket för att läsa använder hon dock främst biblioteket som en resurs att 
tipsa de stödsökande om. Hon har stark tilltro till biblioteket och menar att om hon 
frågar efter böcker om jourarbete kommer bibliotekarierna att kunna ta fram många 
titlar. I och med min egen informationssökning till uppsatsen har jag funnit att detta nog 
är något optimistiskt. Ingen av de andra informanterna nämner att de besöker biblioteket 



 31 

för att hitta jourrelaterad information. Dana, som har juridisk utbildning, nämner att hon 
vid juridiska frågor brukar ”bläddra i lagboken själv hemma”. Detta kan kopplas till det 
Uma säger: ”Oftast vet jag ju hur jag ska hitta det i alla fall, det är sällan jag inte vet 
hur jag ska söka informationen.” Även om Uma och Dana, som är utbildade jurister, 
inte vet svaret på en juridisk fråga har de större möjlighet än någon som saknar juridiska 
kunskaper att ta reda på svaret. Ka påpekar att för att den information som 
jourkvinnorna är i behov av ska vara värdefull är det viktigt att den ”det tar pulsen på 
hur det är idag, inte på hur det var för liksom tjugo år sedan, eller hur det är i ett annat 
land”. Detta tolkar jag som att informationen är kontextberoende och 
situationsberoende. För att hitta information som faller inom dessa kriterier använder 
sig Ka främst av dagstidningar, till exempel för att hålla sig ajour gällande lagändringar, 
och hon läser även rapporter. Dessa källor kan gällande jourarbetet ses som ett 
alternativ eller komplement till de informella nätverk som Höglund och Persson menar 
att individen ofta är beroende av för att få aktuell information, eftersom det tar tid innan 
ny information publiceras i tidskrifter (Höglund och Persson 1985, s.68). Ka nämner en 
databas som tidigare funnits i daton på kontoret men som eventuellt har försvunnit. Jag 
tolkar det som att denna databas förenklade arbetet och sparade tid för jourkvinnorna 
genom att den automatiskt kunde koppla samman ett språk eller dialekt med ett 
geografiskt område. Ka påpekar också att hon skulle önska att det fanns en databas med 
frågor rörande jourarbetet. Detta är något som även Dana önskar, ”någon sida på nätet 
där man kunde lägga ut, med anonymitet i behåll liksom, lägga ut information hur gör 
man, om komplicerade fall för att ge varandra råd”. Ka menar att det skulle ”spara 
väldigt mycket tid och energi som man kunde ha lagt på bättre saker”. Jag tolkar det 
som att Ka här pekar på att eftersom informationssökning är en så stor del av 
jourkvinnornas arbete skulle det vara en stor fördel om informationssökningen kan 
effektiviseras. Detta skulle göra att jourkvinnorna kan lägga mer tid och energi på andra 
aspekter i sitt viktiga arbete. 
 
7.3.4 Informella externa källor 
Informella externa källor används både för tillfällig och regelbunden 
informationsanvändning. När det gäller den regelbundna är det främst uppslag till 
informationsanvändning som kommer från vänner och bekanta som ”brinner för samma 
frågor”, tips om olika problemområden och källor, som informanterna sedan själva 
söker vidare utifrån, ofta via Internet. Flera av informanterna nämner personliga 
kontakter inom myndigheter som polis, socialtjänst och rättsväsende. Detta stämmer 
med Holmbergs informanter som vänder sig ”överlag i första hand till den person på en 
myndighet som de har förtroende för” (Holmberg 1998, s.79). Dana nämner att hon inte 
litar på Internet utan vill prata med ”någon som har erfarenhet”. Dessa kontakter 
används vid tillfällig informationssökning. Anledningen till att jag väljer att benämna 
dessa källor som informella är att samarbetet utvecklas mellan en individuell jourkvinna 
och den berörda myndighetspersonen. Kontakten kan sedan föras vidare slumpvis till 
andra jourkvinnor antingen muntligen eller via jourpärmarna, men det är inte en 
formaliserad kontakt genom att det inte finns någon överenskommelse om att 
jourkvinnorna bör använda sig av denna kontakt. Detta är en skillnad i förhållande till 
juristjouren. 
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8. Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mina slutsatser utefter de frågeställningar jag 
har ställt upp för uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse av de 
informationsbehov jourkvinnorna på Terrafem upplever och de situationer dessa behov 
uppstår i. För att uppnå detta syfte har jag undersökt vilka strategier jourkvinnor 
använder för att söka information och vilken uppfattning de har om sin 
informationsanvändning. Jag kommer att presentera resultatet utifrån varje 
frågeställning. 
 
8.1 När upplever jourkvinnorna tillfälliga informationsbehov? 
Det är tydligt att problemsituationer och påföljande informationsbehov är vardagliga 
inslag i jourarbetet, det är ”nästan alltid regel”. Problemsituationer uppstår i samband 
med att jourkvinnorna får samtal från stödsökande som ringer till telefonjouren. 
Jourkvinnorna söker information för att på bästa sätt kunna hjälpa de stödsökande. I 
slutändan är det de stödsökandes informationsbehov som tillfredsställs. Under 
processen samlar jourkvinnan på sig strategier för hon kan handla i liknande 
problemsituationer. 
Jag har valt att dela in problemsituationerna i tre huvudkategorier: 
• Kontakt med myndigheter. Det som främst framkommer i materialet är kontakt 
med socialtjänsten, men en informant nämner att det kan bli aktuellt med 
kontakt med andra myndigheter och instanser som polisen, Migrationsverket, 
skolan, hyresvärdar och arbetsgivare. Vanliga situationer är att den stödsökande 
behöver information om sina rättigheter, att hon behöver hjälp att hävda sina 
rättigheter eller att hon behöver information om vilken instans hon ska vända sig 
med sitt ärende. Vanligt är också frågor som gäller skyddat boende. 
• Asylrättsliga frågor och språkaspekten. Jag har valt att skapa en särskild 
kategori av detta eftersom dessa frågor är Terrafems specialkompetens, även om 
Migrationsverket också är en myndighet. Många som vänder sig till Terrafem 
saknar uppehållstillstånd vilket naturligtvis komplicerar deras situation. En 
informant tar upp problematiken kring män som tar hit en kvinna på anknytning 
och sedan misshandlar henne, vilket gör att kvinnan hamnar i en mycket svår 
situation eftersom hon saknar permanent uppehållstillstånd. Den breda 
språkkompetensen inom Terrafem skapar också en del specifika 
informationsbehov som handlar om att hitta den jourkvinna som talar den 
stödsökandes språk. 
• Jourrelaterade kunskap. Denna kategori rör de regelbundna 
informationsbehoven som tas upp i nästa frågeställning. 
 
8.2 I vilken mån upplever jourkvinnorna regelbundna 
informationsbehov? 
Den aktuella bevakningen upplevs som viktig för flera av informanterna, att hålla sig 
ajour gällande nya lagar och ny forskning och även gällande konflikter som råder i 
världen. I detta ingår också att hålla sig ajour om vad som händer inom 
kvinnojoursrörelsen. 
En informant öppnar för en tolkning av regelbundna informationsbehov som en 
plattform som behöver uppdateras. Denna plattform består av kunskaper i feminism, 
antirasism och etnicitetsfrågor. 
Det vore intressant med vidare forskning om hur de får denna, går mer in på attityder 
och värderingar. 
 



 33 

8.3 På vilket sätt söker jourkvinnorna information och 
vilken typ av källor använder de sig av? 
De vanligaste sätten att söka information är genom att använda sig av muntliga källor 
eller av källor åtkomliga via Internet som till exemel Google. Att informella källor 
används i stor utsträckning inom organisationen stämmer väl med många tidigare 
studier om gruppers informationsintag (Höglund & Persson 1985, s.46). Både gällande 
tillfälliga och regelbundna informationsbehov är det vanligt att sökningar på Internet 
föregås av muntliga tips. ”Det är liksom inte så att man bara liksom random skriver om 
hedersvåld” vid sökningar på Internet, utan sökningarna föregås av ett tips. En 
informant framför att det kan vara svårt för någon som inte ”är invigd” i de 
jourrelaterade frågorna att börja sätta sig in i ämnet genom att sökainformation på 
Internet eftersom det då är svårt att ”veta vilka sidor som är bra”. Information om vad 
som är bra och vilka strategier som är bra för att söka information förs ofta vidare från 
jourkvinna till jourkvinna. Denna överföring sker från de erfarna till de nya och mellan 
dem som har olika specialkompetenser. Den sker mellan jourkvinnorna och människor 
som finns i deras omgivning som ”brinner för samma frågor”. Överföringen sker från 
mun till mun på ett till synes slumpartat sätt. En 
informant påpekar att det är lättare att nås av information för den som sitter i 
organisationens styrelse. Överföringen sker också muntligen på ett formaliserat sätt 
mellan dem som har juridisk specialkompetens och de som inte har det, via juristjouren. 
Den sker muntligen formaliserat mellan de erfarna och de nya via den interna 
utbildningen för nya jourkvinnor. Den sker också formaliserat via de jourpärmar som 
finns på kontoret där främst joursamordna samlar information och tips om sökvägar. 
Allt detta är ett sätt att använda varandras erfarenheter. 
Det som framkommer i materialet att jourkvinnorna skulle önska är mer samarbete 
mellan kvinnojourer. Det framkommer också önskemål om en databas. Eftersom det 
händer mycket hela tiden inom jourrelaterad information skulle den behöva uppdateras 
ofta. Informanterna använder i dagsläget gärna dagstidningar för att hålla sig 
uppdaterade om det senaste nya. 
 
Informationssökning är en del av vardagen på jouren. Om sökningarna kunde 
effektiviseras skulle det lämna tid över för jourkvinnorna att göra andra viktiga saker för 
att stödja våldsutsatta kvinnor. 
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9. Sammanfattning 
 
Kvinnojourer arbetar med att stödja våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn. I denna 
uppsats studeras informationsanvändningen på en lokal organisation inom en 
kvinnojour som riktar sig särskilt till kvinnor av utländsk härkomst - Terrafem. 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse av de informationsbehov jourkvinnorna 
på Terrafem upplever och de situationer dessa behov uppstår i, samt en förståelse av de 
strategier de använder för att söka information och vilken uppfattning de har om sin 
informationsanvändning. Fokus har legat både på de behov som kan tänkas uppkomma i 
kontakten med de stödsökande kvinnorna och det mer övergripande behovet av att hålla 
sig ajour inom områden som rör verksamheten som till exempel ny forskning. 
För att uppnå syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: 
- När upplever jourkvinnorna tillfälliga informationsbehov? 
- I vilken mån upplever jourkvinnorna regelbundna informationsbehov? 
- På vilket sätt söker jourkvinnorna information och vilken typ av källor väljer de bort i 
sin informationssökning? 
 
För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av fem semistrukturerade 
intervjuer med jourkvinnor som är aktiva inom Terrafem. För analysen har jag använt 
mig av Höglund och Perssons som har studerat olika typer av organisationer och 
utarbetat en modell med fyrfältsindelning över hur de använder sig av 
informationskällor i olika situationer (Höglund & Persson 1985, s.90). 
Denna modell delar in källorna i formella och informella, externa och interna 
informationskällor (ibid, s.46), begrepp vilka jag har använt mig av i uppsatsen. 
Höglund och Persson skiljer även på regelbundna respektive tillfälliga 
informationsbehov. 
 
Det är tydligt att informationsbehov är ett kontinuerligt inslag i jourarbetet. Vanligt är 
att problemsituationer uppkommer i samband med kontakt med myndigheter. 
Jourkvinnorna bör kunna ge de stödsökande information om vilken myndighet de ska 
vända sig till i sin situation, de informerar de stödsökande om deras rättigheter och 
hjälper dem hävda sin rätt gentemot myndigheter. Om den stödsökande behöver skyddat 
boende kan jourkvinnan hjälpa henne med information kring detta. En del stödsökande 
på Terrafem saknar uppehållstillstånd och detta gör att jourkvinnorna får svara på 
många asylrättsliga frågor. Jourkvinnan som tar det första samtalet från den 
stödsökande hjälper också henne att komma i kontakt med en jourkvinna som talar 
hennes modersmål. 
 
Jourrelaterade kunskaper rör de behov som Höglund och Persson benämner 
regelbundna informationsbehov. Dessa behov är viktiga för informanterna, och de 
nämner bland annat att de vill hålla sig ajour om ny forskning, feminism, 
intersektionalitet och vilka konflikter som finns i världen. En informant pekar på att de 
regelbundna informationsbehov ofta är kopplade till information som är 
kontextberoende och situationsberoende, det vill säga att det är viktigt att den handlar 
om Sverige och att den är aktuell i tiden. En informant talar om vikten av att ha en 
plattform bestående av kunskap om feminism, antirasism och etnicitetsfrågor. 
 
De vanligaste informationskällorna för informanterna är muntliga källor och texter 
åtkomliga via Internet. Ofta får de muntliga tips som de sedan söker vidare på via 
Internet. Flera informanter nämner personliga kontakter bland myndigheter och jurister. 
Andra källor de använder är dagstidningar, tidskrifter, databaser, biblioteket och 
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jourpärmar där jourkvinnorna samlar information som de har sökt tidigare och som kan 
komma till användning igen. Gällande jourpärmar påpekar en informant att detta sätt att 
lagra information är ett sätt som jourkvinnorna är med och "skapar kunskap 
tillsammans". 
 
Terrafem tycks enligt informanternas utsagor vara en stimulerande miljö i bemärkelsen 
att det mellan jourkvinnorna flödar uppslag och nya idéer. Det är vanligt att diskutera 
uppkomna problemsituationer med kollegor, både inom den lokala organisationen och 
med jourkvinnor eller joursamordnare i andra städer. Flera informanter tycks också 
befinna sig i stimulerande miljöer utanför jouren, som ger uppslag till sökning för 
regelbundna informationsbehov. Gällande hela kvinnojoursrörelsen uttrycker flera 
informanter en önskan om ökat utbyte mellan kvinnojourerna. 
 
Information förs vidare inom organisationen från dem som har mer erfarenhet till dem 
som är nya. En informant visar på hur den nya jourkvinnan accepterar uppslag till 
informationssökningsstrategier (och information) som tillförlitliga eftersom hon har 
möjlighet att observera hur de används och fungerar för andra jourkvinnor. Överföring 
av information från erfarna till nya sker dels muntligen, och dels skriftligen utifrån de 
jourpärmarna och dokumenten på kontorets dator. Utbyte sker också mellan jourkvinnor 
med olika specialkompetens. 
 
En betydande formell intern informationskälla som kommer alla jourkvinnor inom 
Terrafem till gagn är juristjouren. Detta är en telefonjour som sköts av jurister eller 
juridikstuderande dit jourkvinnorna kan hänvisa de stödsökande eller dit de själva kan 
ringa för att få råd. 
 
Slutligen kan fastslås att informationssökningen är vardaglig och om sökningarna kunde 
effektiviseras skulle det lämna tid över för jourkvinnorna 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Namn 
Utbildning/yrke 
Post/bakgrund inom Terrafem? 
Hur länge har du varit verksam i jouren? 
Informationsbehov 
Kan du ge exempel på tillfällen när du i ditt arbete på jouren har känt att du behöver 
söka information om något? (för att till exempel sätta dig in i ett ämne eller besvara en 
fråga) 
Vilken kunskap behöver du i ditt jourarbete? 
Informationssökning 
Hur går du till väga för att få den information du behöver i problemsituationer? 
Hur förvärvar du kunskap du behöver i ditt jourarbete? 
När har det varit lätt och när har det varit svårt att få tag på den information du har letat 
efter? 
Vad skulle underlätta din informationssökning? 
Tillförlitlighet 
Vem/vad litar du på när det gäller jourrelaterad kunskap? 
Kan ge du ge exempel på några källor/författare som du själv skulle se som tillförlitliga 
när det gäller feminism- och etnicitetsfrågor? Några källor som du inte förlitar sig på? 
Förmedling 
På vilket sätt använder du/förmedlar du informationen? 
 
 

 
 


