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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to find out how the non-governmental shelters for battered 

women identify themselves in context of their dependence and cooperation with the 

municipality. Their legitimacy is also investigated which is based on, along with identity, key 

concepts of the neoinstitutional organization theory. The mutual dependency between these 

two actors is problematized along with the question of who is responsible for assisting the 

battered women, and who takes on the responsibilities for them. The empirical result that is 

analyzed was gathered through three qualitative semi structured interviews with employed 

personnel at three different battered women’s shelters in three different municipalities in 

Sweden. Further, three qualitative semi structured interviews was held with a representative 

from the social services offices in those same municipalities. The results show that although 

the interaction between the battered women’s shelters and the municipalities vary a bit, all the 

battered women’s shelters are dependent on the municipalities in which they function for 

economic resources. It appears in the interviews that there is a mutual dependency whereas 

the social services rely on the knowledge and experiences the battered women’s shelters have 

gathered through the years, along with the low cost volunteer workers bring the organization. 
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FÖRORD 
 

Jag vill framföra ett stort tack till de som ställt upp på att låta sig intervjuas, hos 

kvinnojourerna och inom kommunerna. Tack till Jan Petersson för all hjälp. Jag vill även 

tacka familjen Wefer.  
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
 
WHO:s definition av kvinnomisshandel lyder: ”Fysiskt aggressiva handlingar, psykisk 

misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, och olika former av 

kontrollerande beteende som att isolera kvinnan från familj och vänner eller begränsa 

tillgängligheten till hjälp och information” (WHO 2002). FN uppger att ungefär var tredje 

kvinna i världen någon gång utsätts för våld. Enligt Europarådet är misshandel den vanligaste 

dödsorsaken bland kvinnor i Europa mellan 16 och 44 år (Heimer & Sandberg 2008).  År 

2012 anmäldes ungefär 28 300 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. År 2010 

ledde 20 procent av de anmälda brotten till att en gärningsman kunde kopplas samman med 

brottet (Brottsförebyggande Rådet 2013).  Grov kvinnofridskränkning innebär att en kvinna 

utsätts för upprepade kränkningar av någon hon har eller har haft en nära relation med 

(Statistiska Centralbyrån 2013). År 2012 anmäldes 2 480 sådana brott (Brottsförebyggande 

rådet 2013). I Socialstyrelsens handbok för socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld beskrivs mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett allvarligt 

problem som samhället har ett ansvar för att motverka (Socialstyrelsen 2011). Våld mot 

kvinnor har även benämnts som ett allvarligt samhällsproblem i flera statliga utredningar 

(Bender & Holmberg 2001). Statens Folkhälsoinstitut visar i en rapport om 

folkhälsovårdspolitiken att mäns våld mot kvinnor utgör ett omfattande hälsoproblem 

(Löfmark & Hammarström 2004).  

 

Kvinnojourers arbete är specifikt inriktat på att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor.  

Mäns våld mot kvinnor har tidigare beskrivits som ett ”våld som kontinuum”. Detta begrepp 

skapades för att visa på komplexiteten som finns inom mäns våld mot kvinnor. Det finns 

nämligen inte några klara gränser mellan de olika typer av våld som kvinnor utsätts för i nära 

relationer (Eriksson 2010). Det innebär att våldet är mångskiftande och inte enbart kan 

begränsas till det rent fysiska våldet. Det är snarare maktutövningen som är det väsentliga i 

våldet, och denna maktutövning kan te sig på många olika sätt. Två kontrollmekanismer som 

kan vara en del i denna maktutövning är en kontrollerad isolering och kontroll med en växling 

av värme och våld. Den kontrollerande isoleringen innebär att mannen hindrar kvinnan från 

att ha kontakt med människor runt omkring. Växlingen mellan värme och våld är en växling 

mellan att vara aggressiv och våldsam och att vara kärleksfull och omvårdande. Detta leder 
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till att kvinnan blir känslomässigt beroende av mannen. Vidare kan våldet ta uttryck i aktivt 

psykiskt våld som innebär verbala kränkningar, försök till isolering, försättande i ekonomiskt 

beroende, förstörelse av för kvinnan värdefulla ägodelar, hot och skrämsel, emotionell 

utpressning och användande av barnen. Passivt fysiskt våld är då det psykiska våldet påverkar 

kvinnans hälsa och välbefinnande. Detta kan ske genom att mannen håller kvinnan vaken 

under nätterna, undanhåller pengar till mat och kläder och förhindrar henne att söka sjukvård 

samt att kvinnan blir försatt i ett långvarigt psykiskt stresstillstånd som följd av den psykiska 

misshandeln. Aktivt fysiskt våld är fysisk kontakt som sker med avsikt att utöva makt och 

uppnå kontroll. Även sexuellt våld kan förekomma i olika skepnader (Holmberg & Enander 

2010). När kvinnor tar sig ur ett förhållande där de utsatts för våld har de olika behov som 

behöver tillgodoses både akut och långsiktigt. Akut behöver de mat, kläder och någonstans att 

sova. Även en medicinsk undersökning och vård kan då vara aktuellt. Vidare behöver hon 

någon som kan lyssna och skapa en känsla av trygghet. De långsiktiga behoven däremot kan 

handla om juridisk rådgivning och psykologiskt stöd (Ekselius 1983). Det är framförallt för 

att tillgodose våldsutsatta kvinnors akuta behov som kvinnojourers fyller sitt syfte.  

 

Syftet med kvinnojouren när den startade i Sverige 1978 var att ideellt och frivilligt stötta 

dessa kvinnor som blivit utsatta för våld. Deras arbete fokuserar på den våldsutsatta kvinnans 

berättelse, att möta henne där hon är. Bylund (2008) poängterar vikten av att lyssna och visa 

att de tror på kvinnan då de ofta har erfarenhet av att deras berättelser inte blir trodda (Bylund 

2008). Det finns idag cirka 160 kvinnojourer i Sverige (Riksorganisationen för kvinnojourer 

och tjejjourer i Sverige 2013 & Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 2013). 

Kvinnojouren är en Non Govermental Organisation, det vill säga att den är icke-statlig och 

inte heller en myndighet (Bylund 2008). Det finns två olika riksorganisationer som 

kvinnojourerna är anslutna till. Den ena är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige Sverige (ROKS) och den andra är Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 

(SKR). ROKS lägger tyngd på att kvinnomisshandel är en följd av kvinnoförtryck och 

beskriver att de ska arbeta mot manlig dominans och överordning. När SKR bildades 1996 

som en avknoppning från ROKS valde de att istället fokusera på jämställdhet och samarbetar i 

större utsträckning med män (Eduards 2002). I en uppsats av Bäckström (2001) beskrivs att 

SKR starkt ville fokusera på ett barnperspektiv och lyfta upp deras frågor. ROKS å andra 

sidan ville ha kvar kvinnan i huvudfokus och såg barnet som någon tätt knuten till modern. 

ROKS menade att kvinnor inte har några andra organisationer som är helt på deras sida och 
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därför var det viktigt att de var det. Vidare menar de att det inte går att göra något för barnen 

så länge modern inte har det bra (Bäckström 2001).  

 

ROKS och SKR beskriver sig ha en feministisk grundsyn, vilket för ROKS innebär 

kvinnosolidaritet. De våldsutsatta kvinnorna som kommer till kvinnojouren möts därför av 

förståelse och bekräftelse. I deras feministiska grundsyn ligger också en tro på att det går att 

förändra strukturer som generar och vidmakthåller mäns överordning i förhållande till 

kvinnor. ROKS beskriver att det är en förutsättning för deras arbete mot att förändra dessa 

strukturer att ha rätten att synliggöra och  

identifiera män som en grupp (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

2007). SKR förklarar att deras feministiska grundsyn visar på bristande jämställdhet. De vill 

ändra på detta och deras vision är att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och kunna 

leva med samma värdighet och frihet (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 2010). 

Deras arbete utgår från den feministiska metoden hjälp till självhjälp. SKR är en partipolitiskt 

och religiöst obunden organisation vars vision utgår från tanken om alla människors lika 

värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. De vill förändra den bristande jämlikheten i 

samhället. SKR intar ett barn- och kvinnoperspektiv, och menar att dessa blir dubbelt utsatta 

vid våld då de är redan marginaliserade grupper. De båda riksförbunden pekar på den 

övergripande könsmaktsordningen och förklarar mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för 

denna strukturella ojämlikhet (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 2010 & 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 2007). Men till skillnad från SKR 

beskriver ROKS sig som en kvinnoseparatisk organisation. De menar att det är tack vare 

kvinnors självständiga organisering samhället blivit mer jämställt: det är kvinnor som kämpat 

för kvinnlig rösträtt, utbildning för kvinnor och fri abort. De beskriver även sina kvinnojourer 

som en mötesplats för kvinnor som vill arbeta politiskt för kvinnors frigörelse 

(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 2007).  

 

SKR uppger att tanken med att bilda en ny riksorganisation inte var att konkurrera med ROKS 

och försöka värva deras medlemmar. Det är inte heller aktuellt att gå ut i offentliga debatter 

och argumentera mot varandra (Bäckström 2001). SKR och ROKS har idag också olika 

samarbeten tillsammans. En av dessa är hemsidan tjejjouren.se de tillsammans ansvarar för. 

Hemsidan startades upp 2010 och är en samlingspunkt för de tjejjourer som finns i Sverige, 

både tillhörande SKR och ROKS (tjejjouren.se 2013).  
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De volontärer som arbetar inom kvinnojouren genomgår en kortare utbildning som anordnas 

av kvinnojourerna. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Sveriges 

kvinnojourers Riksförbund erbjuder också vidareutbildning för de ideellt arbetande 

kvinnorna. Dessa två riksorganisationer distribuerar och finansierar egna och andras 

utbildningsmaterial. Den personliga lämpligheten är avgörande för att få bli jourkvinna. En 

del av de kvinnor som arbetar ideellt inom kvinnojouren har själva upplevt våld i nära 

relationer, men det är inte ett måste för att få bli volontär och de upplevelserna ska i så fall 

vara bearbetade (Bylund 2008). Då kvinnojourerna är ideella organisationer och inte en 

myndighet följer de inte heller samma lagar och regler som dessa. Kvinnojourerna behöver 

exempelvis inte journalföra de våldsutsatta kvinnorna och de lyder inte heller under 

offentlighetsprincipen (Bylund 2008). I ett mål från 2007 blev det tydligt att de kvinnor som 

arbetar inom kvinnojouren räknas som privatpersoner och inte som myndighetspersoner, till 

skillnad från skolpersonal vars medhjälpande till efterlyst kvinna utreddes i samma ärende 

(Mål nr. B 2537-05). 

 
I Socialtjänstlagen 2 kap. 2§ fastslås att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor 

i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Vidare i Socialtjänstlagen 5 kap. 11§ 

står: ”Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation.” Socialstyrelsen har utgivit Allmänna råd vad gäller socialnämndernas arbete med 

våldsutsatta kvinnor och deras barn. I dessa anges att nämnden bör utreda vilket behov den 

våldsutsatta kvinnan har av stöd och hjälp, hur våldet ser ut, vilken risk det finns för kvinnan 

att utsättas igen samt hur kvinnans nätverk ser ut. Är den våldsutsatta kvinnan i behov av stöd 

och hjälp bör socialnämnden bland annat erbjuda råd och stöd, hjälp vid kontakt med andra 

myndigheter, förmedla kontakter till frivilligorganisationer eller andra aktörer samt erbjuda 

hjälp att söka nytt boende. Hur kommunernas stöd ser ut till våldsutsatta kvinnor varierar över 

landet (Ekström 2011). Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret för att den enskilda får 

det stöd och den hjälp den behöver (Socialtjänstlag 2001:453).  

 

Socialstyrelsens handbok för socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn 

fastställer att det är främst ideella krafter som utför arbetet inom detta område som till 

exempel kvinnojourer. De akutboenden som uppges att de flesta kommuner kan erbjuda 
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bedrivs också i ideell regi. Socialstyrelsen medger att det varit otydligt angående de ideella 

kvinnojourernas roll och ansvar i förhållande till kommunen. Vad som då är essentiellt är att 

det tydligt ska framgå att kvinnojourens arbete är på uppdrag av socialnämnden. Detta då det 

framgår att arbetet ska utföras i enlighet med socialtjänstlagen. Då kvinnojouren utför arbetet 

utifrån socialtjänstlagen har socialnämnden fortfarande ansvar för att insatserna ska vara av 

god kvalitet. Socialnämnden ska kunna erbjuda insatser till den våldsutsatta kvinnan i ett 

tidigt skede utan krav på att mannen ska vara dömd för brottet eller ens polisanmäld för det. 

Det som räknas är kvinnans egen upplevelse om det som har skett (Socialstyrelsen 2011).  

 

Sveriges Regering betraktar kvinnojourernas arbete som ett viktigt komplement till 

socialnämnden. De menar att det är extra viktigt för de kvinnor som av olika anledningar inte 

vill söka sig till socialtjänsten. Trots att det är kvinnojouren som utför arbetet kan det ses som 

att kommunen tar sitt ansvar då kommunen har rätt att sluta avtal med annan part om att 

utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden kan efter en utredning och 

beslut lämna över utförandet av insatsen till kvinnojouren. Nämnden har dock kvar ansvaret 

över att insatsen är av god kvalitet och även ansvaret att följa upp insatsen på ett brukligt sätt. 

Socialstyrelsen (2011)  beskriver kvinnojouren som en ideell förening med en oberoende och 

självständig roll vilket innebär att de har rätt att avgöra vid varje enskilt fall om de vill utföra 

insatser utifrån socialtjänstlagen. Det är emellertid inte meningen att socialtjänsten endast ska 

hänvisa kvinnan till jouren, de är också skyldiga att informera henne om att hon har rätt att få 

sina behov individuellt utredda och därefter erhålla ett beslut som går att överklaga 

(Socialstyrelsen 2011).  

 

Kvinnojourerna finansieras främst av bidrag från kommuner och/eller landsting. Andra källor 

till finansiering är medlemsavgifter och bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. 

Till särskilda projekt kan statliga bidrag betalas ut (Bylund 2008). År 2005 blev en intervju 

med ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt i SVTs program Dokument inifrån 

uppmärksammad. Citatet ”män är djur” cirkulerade runt i media. Trots att ROKS uppgav att 

citatet ryckts ur sitt sammanhang och att det inte var deras åsikt, frös Höganäs kommun 

bidrag till kvinnojourer (Svenska Dagbladet 2005). Trots att kommunen, som exemplet visar, 

är i maktposition över kvinnojouren då en ekonomisk resursöverföring sker från kommunen 

till kvinnojouren för att de ska bistå kommunal service, är de inte helt underkastade 
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kommunen eftersom de besitter vissa egenskaper som kommunen saknar (Olofsson 2010). 

Exempelvis kan frivilligorganisationen vara mer sammanhållen politiskt än staten då 

medlemskapet är frivilligt och något som aktivt måste sökas. Frivilligorganisationen utför 

även de uppgifter staten inte tar sig an, vilka de själva bestämmer över. Det ökar 

sannolikheten för att medlemmarna som utför dessa uppgifter är engagerade i de hjärtefrågor 

frivilligorganisationen bedriver (Thomsson 2002). En av Sveriges kvinno- och tjejjourers 

riksförbunds kärnfrågor är att den offentliga sektorn ska ta huvudansvaret i dessa frågor. De 

anser att detta kan ske inom ramen för socialtjänstens arbete. En del av ansvaret anses kunna 

tas genom avtal med olika organisationer och ekonomiskt bidrag till dessa. Det viktiga är inte 

vilka som utför arbetet utan att dessa har tillräckligt med kunskap och resurser. Däremot anser 

SKR att arbetet de utför kommer behövas även längre fram. Det de besitter utöver 

kommunerna är deras skydds- och stödboende samt kunskapsutvecklingen och 

opinionsbildningen de står för (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 2010). 

Kommunen skänker i sin tur legitimitet till denna frivilligorganisation tack vare 

resursöverföringen (Olofsson 2010).  

 

Jag avser att i denna uppsats undersöka hur olika kommuner arbetar kring våldsutsatta 

kvinnor. Genom att granska olika kommuners och kvinnojourers relationer ämnar jag att få 

svar på hur det sociala arbetet inom detta område ter sig. I studien kommer kvalitativa 

intervjuer att genomföras med tre olika kommuner och tre olika kvinnojourer. Detta för att få 

ta del av deras upplevelser om hur relationen dem emellan ser ut.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
  
Syftet med denna uppsats är att utifrån det teoretiska begreppet kooptering undersöka 

relationen mellan tre kommuner och kvinnojourer gällande aspekterna resursberoende, 

legitimitet samt identitet.   

 
För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 

Hur ser den formella samverkan ut mellan kommunerna och kvinnojourerna? Hur upplevs den 

av de två olika aktörerna, det vill säga vilken substans har den? 
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Vad anser kommunen om kvinnojourens verksamhet och dess roll i förhållande till 

kommunens egen verksamhet? 

 

Hur uppfattar kvinnojourerna sin roll gentemot kommunens verksamhet? 

1.3 Fortsatt framställning 
 
Denna uppsats undersöker relationen mellan kvinnojourer och kommuner. Det fokuseras 

genomgående på tre aspekter som är relevanta för samverkan: resursberoende, legitimitet och 

identitet. Följande kapitel berör tidigare forskning samt teoretiska begrepp som 

sammanhänger med dessa tre aspekter. Därefter följer en metoddel som beskriver 

urvalsprocessen och diskuterar etiska aspekter samt tillförlitligheten i uppsatsen. Sedan 

presenteras det empiriska resultatet som bygger på kvalitativa intervjuer med representanter 

för kvinnojourer och kommunerna i Växjö, Karlskrona och Norrköping, vilket följs av en 

analys av resultatet som sammanställts. Slutligen innehåller uppsatsen en slutdiskussion och 

sammanfattning av arbetet.  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORITISKA BEGREPP 
 
I denna studie fokuseras det på tre aspekter som är relevanta för samverkan; resursberoende, 

legitimitet och identitet.  

 2.1 Resursberoende 
 

Resursberoendeteorin menar på att frivilligorganisationer blir beroende av att få de resurser de 

behöver för att överleva från omgivningen vilket leder till ovisshet (Schmid, Bar & Nirel 

2008). Professor i socialt arbete Lars-Erik Olsson (2000) menar att frivilliga organisationer 

som är starkt kritiska till kommunal verksamhet troligen får bekosta sin egen verksamhet 

(Olsson 2000). Kvinnojouren kan bli en sårbar organisation då arbetet är krävande och det är 

svårt att upprätthålla entusiasmen samtidigt som de har andra åtaganden. Det kan också bli 

ekonomiskt kostsamt för de ideellt arbetande kvinnorna om de behöver ta ledigt från sitt 

arbete för att utföra kvinnojourssysslor (Eliasson 1997). De som arbetar ideellt blir ofta extra 

starka eldsjälar vilket kan medföra en risk för dem att bränna ut sig. Flera 

verksamhetsansvariga för frivilligorganisationer har vittnat om långa arbetsdagar, knapp 

ekonomi, kort framförhållning och en oro för verksamhetens framtid. Några av dessa 

skuldbelägger sig själva för att de valt att arbeta ideellt och då arbetar så hårt att de sliter ut 

sig. Då de ideellt arbetande gör allt själv kan verksamheten bedrivas till en låg kostnad 

(Thomsson 2002). 

 

Kooptering är en strategisk handling där den dominerande aktören och den organisation som 

koopteringen sker med enskilt överväger de för- och nackdelar samverkan tillför dem. 

Samverkan kräver att organisationen som koopteringen med staten sker med använder sig av 

de resurser som är i linje med den dominerande aktörens krav (Gerschewski 2013). 

Genom den korporativa modellen har de frivilliga organisationerna givit staten expertis kring 

deras område som staten behövt för att införliva politiska beslut. Detta har gett staten 

möjlighet till flexibilitet och att få särintressen att ansvara för allmänintresset. 

Organisationerna har i gengäld givits resurser, legitimitet för särintresset samt att få möjlighet 

till politiskt inflytande (Magnusson 2002). Det skiljer på formell och informell kooptering. 

Vid formell kooptering skapas en formell struktur då organisationsaktörer har ett nära 

samarbete med myndigheter och en gemensam ledning bildas. Denna typ av kooptering gav 

myndigheten legitimitet för sitt arbete likväl som kontroll över de nytillkomna aktörerna. 
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Organisationsaktören fick dela problemen istället för att dela makten med ledningen. 

Informell kooptering beskrivs vara då den verkliga omfördelningen av makten skedde 

informellt. Samma fenomen beskrivs med att maktutövningar och beslut egentligen sker i 

informella inre cirklar och inte i enighet med övriga aktörer (Johansson 2011).  

2.2 Legitimitet 
 

Socialtjänsten beskrivs uppleva kvinnojouren på två olika sätt. Vissa socialtjänster ser 

kvinnojouren som ett komplement till sitt eget arbete med de våldsutsatta kvinnorna, andra 

som en aktör som utför detta arbete istället för socialtjänsten. Ett problem som 

uppmärksammas inom socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor är att anställda inom 

socialtjänsten har ett köns- och maktneutralt perspektiv på kvinnomisshandel hos klienter de 

möter. Våldet ses istället som ett familjeproblem (Bender & Holmberg 2001). Då 

socialarbetare ofta möter på kvinnomisshandel i sitt arbete utan kunskapen om komplexiteten 

och dynamiken som existerar vid våld i nära relationer, har det konstaterats att deras 

inkonsekventa bemötande kan bidraga till att de våldsutsatta kvinnorna utsätts för ytterligare 

fara (Diaz 2012). Olsson (2000) pekar på att den största skillnaden mellan frivilliga 

organisationer och kommuner möjligtvis är att kommunen anställer personal och kräver att 

personalen ska ha viss utbildningskompetens (Olsson 2000).  Vissa organisationsteoretiker 

menar att då frivilligorganisationerna professionaliseras riskerar de att förlora sina specifika 

mål eftersom de instrumentella orienteringarna kommer att vara det mer framträdande. Då 

professionalitet är något som belönas försöker frivilligorganisationer att regelbundet förbättra 

sig själva genom att vända sig till utomstående aktörer. Då de ideellt drivna organisationerna 

ofta inte har råd att rekrytera professionella till sin verksamhet föredras sådana alternativ för 

att förbättra sin egen förmåga och ta del av nya idéer (Hwang & Powell 2009). En 

frivilligorganisation kan påverkas negativt av att anställa professionella om dessa inte har 

tydliga mål eller ideologier med arbetet, då de i sin professionella roll lärt sig att tänka och 

arbeta på ett sätt som är i enlighet med professionen vilket kan riskera att de identifierar sig 

med sin profession istället för med frivilligorganisationen (Olofsson 2010). Att anställa 

professionella, eller utbilda frivilligarbetarna, kan ses som ett sätt för frivilligorganisationerna 

att öka sin legitimitet genom att med dessa metoder anpassa sig till den dominerande aktören. 

  

Den nyinstitutionella organisationsteorin innehåller olika drivkrafter i organisationers 
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förändringsprocess: tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. 

Isomorfism syftar på den strukturella homogenitet mellan organisationer som har 

institutionaliserats genom utomstående aktörers inflytande. Organisationer är olika benägna 

att påbörja en isomorfismisk process. Vissa organisationer lyckas bättre med att aktivt motstå 

en sådan process än andra. De lyckas med det då de har en stark position på marknaden eller 

om de besitter unika egenskaper. Isomorfism har kopplats till att eftersträva legitimitet utifrån 

då det försäkrar organisationens överlevnad (Mason 2012). Vid isomorfism ligger det inte i 

fokus för organisationen att öka sin nytta, utan försöken till att anpassa sig till omgivningen 

består just i önskan att framstå som framgångsrika och därmed öka sin legitimitet (Hall 2012).  

 

Tvingande isomorfism är en process som skapar liknande organisationer genom att en 

dominerande aktör utformar regler som andra organisationer tvingas följa, ofta är det en stat 

vars regler är lagar, föreskrifter eller förordningar. Staten är, förutom den största 

bidragsgivaren till frivilligorganisationer, den viktigaste och mest tongivande institutionella 

aktören. För att fortsatt erhålla bidrag från staten krävs att organisationen tydligt visar en vilja 

att dela organisatoriska resurser (Guo & Acar 2005).  Tvingande isomorfism är ofta det första 

som sker med en organisation, de andra två brukar följa i senare steg (Verbruggen, Christiaens 

& Milis 2011). Trots att det här förklaras att reformer kommer uppifrån, sätts de i sitt 

sammanhang och anpassas utifrån lokala förutsättningar. Detta gäller speciellt de normer och 

rutiner som organisationen har fastställt. Nyttomaximeringen som kan efterfrågas uppifrån 

anses inte lika betydelsefullt som anpassning och lämplighet för organisationen (Hall 2012).  

Staten och frivilligorganisationer beskrivs ändå stå relativt nära varandra. Förutom att de är 

geografiskt bundna har de också gemensamt att organisationsmedlemmarna är en 

dominerande tillgång. Frivilligorganisationen kan inte förflytta sig och därmed komma undan 

staten. Vidare är både frivilligorganisationen och staten beroende av att upprätthålla 

legitimitet gentemot sina medlemmar. Förhållandet mellan organisationer är instrumentellt. 

Att de samverkar utgör inget självändamål, det är ett sätt att uppnå annat. Detta ömsesidiga 

beroendet beskrivs vara grundläggande för förhållanden mellan organisationer. De inblandade 

organisationerna måste anse sig ha något att vinna på det. Dock besitter staten fler resurser än 

frivilligorganisationerna, och kan därför kontrollera och reglera den verksamhet 

frivilligorganisationen bedriver. Då staten bidrar med ekonomiska resurser kan de ställa 

villkor bestående i ett ökat inflytande och kontroll av organisationen (Johansson 1997).  

Legitimitet har definierats som ett antagande om att en organisation är eftertraktad, ordentlig 
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eller lämplig i sammanhanget med socialt konstruerade normer, värderingar, övertygelser och 

definitioner. De flesta organisationsteorier är samstämmiga om att när en organisation väl 

anses legitim, blir den en del av den sociala ordningen och skapar en motståndskraft gentemot 

ifrågasättande. Den typ av legitimitet som är aktuell i denna studie är en sociopolitisk 

legitimitet vilket innebär att insatser och regler är antingen på uppdrag av eller sanktionerande 

av staten. För att en organisation ska anses legitim krävs att organisationen anpassar sig till de 

institutionella spelreglerna som dominerande aktörer i omgivningen har (Markström 2006). 

Frivilligorganisationer identifierar sig själva utifrån behov hos allmänheten de kan 

tillfredsställa och det goda de gör för allmänheten. Det förklarar varför frivilligorganisationer 

är speciellt angelägna att uppnå legitimitet utifrån (Aksartova 2003). 

2.3 Identitet 
 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anser att det är viktigt att det 

finns möjlighet för kvinnor att mötas och arbeta politiskt utan mäns tolkningsföreträde. 

Kvinnojourerna inom ROKS vill själva avgöra vilka aktörer de ska samarbeta med vid vilka 

tillfällen och under vilka förutsättningar (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige 2007). Filosofie doktor i psykologi Heléne Thomsson (2002) diskuterar huruvida det 

finns en risk för att dessa samtalsämnen som främst kvinnor utvecklar en kompetens att 

samtala om blir ansedda som typiskt ”kvinnliga” ämnen och därmed blir något som är svårt 

att ta upp i det gemensamma rummet. En risk som följd till detta kan vara att männen därmed 

tillåts tolka vad som är problem i samhället då de kan avfärda våld i nära relationer som ett 

”kvinnligt problem”. Männen kan då ges, trots att det sker omedvetet, tolkningsföreträde och 

makt. Thomsson (2002) förklarar dock senare det positiva med samtal i kvinnogrupper. Det 

kan finnas en styrka i detta speciellt om de som för samtalen är medvetna om makt- och 

uteslutningsmekanismer, härskartekniker och kvinnors generella tystnad i offentliga 

sammanhang (Thomsson 2002).  Olsson (2000) pekar på att vissa frivilligorganisationer har 

ett uttalat klientperspektiv som kommunen ofta saknar. I Olssons (2000) undersökning 

menade en kommun att den frivilliga organisationen hade ett oproffsigt förhållningssätt till 

klienterna. Frivilligorganisationen menade i sin tur att det är viktigt att ställa upp för klienten 

när de behöver, vilken tid på dygnet det än är (Olsson 2000).  
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Icke-statliga organisationer beskrivs besitta tre särskilda styrkor i förhållande till staten. Den 

första är att organisationen har en möjlighet att samarbeta med många olika aktörer. Ideellt 

arbete kan också vara ett effektivt sätt att använda sig av lokala resurser genom att få invånare 

att bidra med sin tid och färdigheter. Den tredje är att de har lättare att vara flexibla utifrån 

klienters behov utan att ha statens strikta bestämmelser (Craplet 1997). 

 

Den nyinstitutionella organisationsteorin bygger även på tanken om social konstruktion då 

organisationens identitet är beroende av och förändras av sammanhanget. Identiteten skapas 

av interaktioner med andra och avgör vilka organisationen jämför sig med (Johansson 2002). 

En identitet formges då den försöker likna något annat, men också då den tydliggör en gräns 

mot omgivningen. Identitet utgörs alltså både av likheter och av skillnader. När en 

organisation interagerar med omvärlden förväntas den inte ge avkall på sin identitet. 

Identiteten kan även förklaras som att den omfattas av de nära relationer organisationer har till 

utomstående aktörer (Hall 2012). Uppfattningen om egen identitet menas även definieras av 

vilka handlingar som anses passande (Johansson 2002).  
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3 METOD OCH METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  
 

3.1 Urvalsprocess 
 

I denna studie gjordes ett målinriktat urval av strategiska skäl (Bryman 2011). Jag utförde 

kvalitativa intervjuer som grund för studien för att få fram olika aktörers tankar och 

resonemang. Jag valde ut tre kvinnojourer för intervjuer som sedan ska kompareras. En 

kvinnojour som valdes ut tillhör SKR, en ROKS samt en som tidigare har tillhört ROKS men 

sedan bytt till SKR för att få en varierad bild. Den kvinnojour som tillhör ROKS ligger i 

Norrköping. Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona tillhör SKR. Kvinnojouren Blenda i Växjö 

bytte från ROKS till SKR. Av de kvinnojourer som valdes ut ur dessa kategorier försökte jag 

sedan hitta de som ligger så nära Kalmar som möjligt för att få till intervjuer som kunde ske 

med ett fysiskt möte. Då det oftast finns en kvinnojour per stad förutom i storstäderna blev det 

svårt att få till intervjuer med geografiskt närliggande jourer. Trots att tanken var att få till 

intervjuer med kvinnojourer i närliggande kommuner för att kunna ses ansikte mot ansikte har 

intervjuerna med kvinnojourerna i Karlskrona och Norrköping av forskningsekonomiska skäl 

utförts över telefon. Alla intervjuer med representanter från kommunen har varit 

telefonintervjuer på grund av forskningsekonomiska skäl. Jag har intervjuat anställda på 

socialförvaltningen och socialkontor inom de kommuner som jag har intervjuat 

kvinnojourerna i för att få en helhetsbild. Därför är det i kommunerna Karlskrona, Norrköping 

och Växjö som dessa intervjuer har skett. 

3.2 Intervjuernas genomförande 
 

En intervju skedde ansikte mot ansikte spelade jag in och transkriberade sedan. Fördelen med 

att jag transkriberade är att det underlättade för mig att minnas allt som sades under intervjun 

vilket höjer reabiliteten. Denna intervju utfördes i Växjö. Genom att jag använde mig av 

transkribering behöll jag respondentens ordval och sätt att uttrycka sig. Det underlättade också 

för mig att sedan analysera respondentens svar. Nackdelen med denna metod var dock att det 

var väldigt tidskrävande. Det förelåg också en risk för att respondenten kände sig orolig, 

självmedveten och hämmad av att intervjun spelades in. Det underlättade dock för mig att 

vara närvarande under intervjun och jag slapp att bli distraherad av att anteckna vad som 

sades (Bryman 2011). Jag ansåg att fördelarna vägde över så jag valde att transkribera den 

intervjun där det var möjligt.  
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Då det har varit svårt att få tag på personer att intervjua har det geografiska avståndet till 

intervjusubjekten ökat då det oftast endast finns en kvinnojour i en stad. Därför blev det 

aktuellt med telefonintervjuer. Nackdelen med en telefonintervju istället för en direkt intervju 

kan vara att den del av kommunikationen som inte sker verbalt går förlorad (Gillham 2008). 

När kroppsspråket försvinner missas en stor del av den omedvetna kommunikationen som kan 

säga en hel del (Krag Jacobsen 1993). Det varierar hur svårt eller lätt en person har för att tala 

i telefon. För vissa intervjusubjekt kan intervju över telefon innebära en fördel då telefonen 

kan få liknande funktion som en biktstol där den som intervjuar inte syns vilket kan göra det 

lättare att föra ett anförtroligt samtal. Ett telefonsamtal mellan två främmande personer kan ge 

en känsla av intimitet. En annan möjlig fördel med telefonintervjuer är att samtalet kan 

fokusera på sig själv då egna bilder skapas av den personen pratar med vilket harmoniserar 

med det personen säger (Krag Jacobsen1993). På en telefonintervju fungerade det inte med 

tekniken att spela in. På den andra önskade respondenten att telefonintervjun inte spelades in. 

Brist på inspelningsmöjlighet anses dock inte vara en anledning till att låta bli att utföra 

intervjun då sannolikheten är stor för att få fram viktig och intressant information (Bryman 

2011). Därför valde jag att utföra dessa intervjuer och antecknade istället under 

telefonintervjuerna. Dessa anteckningar har jag sedan renskrivit då intervjuerna fortfarande 

var färska i minnet. Emellertid är det aktuellt att föra en diskussion om hur detta ger olika 

förutsättningar för analys av intervjuerna. Den intervjun som jag kunde spela in och sedan 

transkriberade återger mer exakt vad respondenten svarade och det blev en längre intervju. 

Här kan även diskuteras om det då är bättre att antingen transkribera alla intervjuer eller inga. 

Jag ansåg att fördelarna för transkribering är så till den grad att det är bättre att göra det på så 

många intervjuer som möjligt istället för att inte göra det på någon av dem. Det var dock 

viktigt att jag hade skillnaderna i åtanke då intervjuerna analyserades. 

 

Jag använde kvalitativ metod för att jag då kunde lägga tyngd på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt då intresset låg i att undersöka de olika aktörernas subjektiva syn på 

kvinnojourens identitet och ställning gentemot kommunen. Genom att jag använde kvalitativa 

intervjuer tilläts intervjuerna att röra sig åt olika håll vilket gav kännedom om vad 

intervjupersonerna fann relevant och viktigt. En nackdel med kvalitativ data var dock att det 

utgjorde en risk för mig att påverka tolkningarna utifrån mina egna preferenser. Det försvårar 

avsevärt för någon annan att replikera kvalitativa forskningsresultat (Bryman 2011). De 
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intervjuer jag utförde var semistrukturerade intervjuer, det vill säga samtalsliknande, flexibla 

och som fokuserar på hur intervjupersonen tolkar frågor och händelser. Intervjuerna följde en 

intervjuguide som innehöll relevanta frågeteman. Det väsentliga var att frågorna gjorde det 

möjligt att få information om intervjupersonernas upplevelser om kommunens påverkan och 

att utrymme gavs i intervjun för att de kunde uttrycka detta (Bryman 2011).  

 

3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Designen måste vara sådan att den uppfyller syftet. För att få reda på hur relationen ser ut 

mellan kvinnojourer och kommuner ser ut ökar trovärdigheten av att jag har utfört intervjuer 

med båda dessa aktörer. Då jag har utfört en kvalitativ undersökning har jag valt att använda 

begreppet tillförlitlighet för att undersöka undersökningens validitet och reabilitet. Begreppet 

innehåller fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman 2011).  

 

Trovärdighet är essentiellt då det kan finnas många beskrivningar av den sociala verkligheten 

och blir avgörande för att forskarens beskrivning bedöms giltig (Bryman 2011). För att skapa 

en trovärdighet i mitt arbete har jag använt mig av triangulering, då jag i mitt tillvägagångssätt 

intervjuat aktörer hos både kvinnojouren och socialtjänsten för att få en nyanserad bild. Jag 

har även två olika teoretiska ansatser: kooperativ och nyinstitutionell organisationsteori.  

 

Överförbarheten innebär att ge fylliga beskrivningar av detaljer som den undersökta kulturen 

innehåller. Det skapar mönster som kan användas till hjälp för att avgöra om resultaten är 

överförbara till en annan miljö (Bryman 2011). Jag har till största del utfört telefonintervjuer 

vilket gör att jag har fått fokusera på att ge en fyllig beskrivning av hur de som arbetar på 

kommunen och de som arbetar på kvinnojouren uttrycker sig. Det blir begreppen och 

resonemangen som får måla upp bilden av vilka olika kulturer som finns bland de olika 

aktörerna. Detta sker genom de citat som finns i resultatet.  

 

Pålitligheten finns i en undersökning då forskaren har antagit ett granskande synsätt. Detta har 

jag sett till genom att ha redogjort för de olika faserna av forskningsprocessen och utfört 

analyser samt fört resonemang kring mitt resultat och de val jag har gjort (Bryman 2011).  
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Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att denne 

handlat i god tro då utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning. Jag har i min text ämnat göra det uppenbart att inte mina personliga 

åsikter styrt utförandet av undersökningen samt det resultat undersökningen lett fram till 

(Bryman 2011). En annan aspekt är risken som finns för felkällor som kan förekomma i en 

intervjusituation då dolda motiv kan påverka en persons vilja att beskriva den faktiska 

situationen. Intervjusubjektet kan exempelvis anse sig kunna skaffa sig fördelar genom att ge 

vissa upplysningar och undanhålla andra (Kjær Jensen 1995). Mellan kommunen och 

kvinnojouren föreligger ett ömsesidigt beroende, vilket gör att maktfördelningen minskar och 

det kan minska risken för denna felkälla. Det kan dock också göra att båda aktörerna väger 

sina ord noga. Vad som kan påverka i detta fall kan vara huruvida alla aktörer är medvetna om 

det ömsesidiga beroendet och därmed blir mindre försiktiga.  

3.4 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer med fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentitalitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Jag såg till att informationskravet uppfylldes genom att uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare informerades om vilken uppgift de hade i undersökningen samt vilka 

villkor som gällde och vilket syfte undersökningen hade. De informerades om att deras 

medverkan var frivillig och de kunde avsluta sin medverkan när helst de så önskade. I min 

studie hade de medverkande en aktiv roll då kvalitativa intervjuer utfördes med de deltagande 

och de bidrog med att representera olika perspektiv på frågeställningen. Därför skickades 

förhandsinformation ut till de som jag valde att tillfråga om medverkan (Vetenskapsrådet 

u.å.).  

 

Samtyckeskravet avsåg att deltagare i min studie själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan. Då denna studie innehöll aktiva deltagare var det avgörande att de medverkande 

gav sitt samtycke. En regel inom samtyckeskravet är att de medverkande har rätt att bestämma 

om de vill medverka och i sådant fall hur länge och på vilka villkor detta ska ske. Deltagarna 

gjordes medvetna om att de kan avbryta utan att detta ger dem negativa konsekvenser. Denna 

regel beskrivs som oproblematisk vid aktivt deltagande vilket dessa intervjupersoner som sagt 

var. Jag följde ytterligare en regel inom samtyckeskravet genom att jag inte utsatte de 
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medverkande för påtryckningar och påverkan om att fortsätta fast de önskade att avbryta. 

(Vetenskapsrådet u.å.). Så var fallet när vissa kvinnojourer slutade att svara på mina mail och 

då lät jag det helt enkelt vara.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, var inte aktuellt i min studie då de deltagande 

framträdde som officiella representanter och samtyckte till att de medverkade på dessa 

premisser ( Vetenskapsrådet u.å.)  

 

Slutligen finns nyttjandekravet som avser att insamlade uppgifter om personer enbart får 

användas för forskningsändamål. Denna innehåller två regler; att uppgifterna ej får användas i 

icke-vetenskapligt syfte (exempelvis för kommersiellt bruk) samt att personuppgifterna ej får 

användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utan dennes medgivande 

(Vetenskapsrådet u.å.). De uppgifter jag har samlat in används endast till denna studie så på 

sätt uppfyllde jag nyttjandekravet.  
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4 RESULTAT 
 

Resultatet i denna studie bygger på kvalitativa intervjuer som genomförts med tre 

kvinnojourer och tre kommunanställda i kommunerna Växjö, Karlskrona och Norrköping. 

De som intervjuats är följande: 

 

Sussie, anställd på kvinnojouren Blenda i Växjö 

Monika Nielsen, kvinnofridssamordnare på förvaltningskontoret i Växjö kommun 

Veronica, anställd på kvinnojouren Frideborg i Karlskrona 

Hanna Gunnergård, socialsekreterare inom familjestöd på socialförvaltningen i Karlskrona 

Maria, anställd på kvinnojouren i Norrköping 

Jan Andersson, verksamhetschef på socialkontoret i Norrköping 

4.1 Växjö  

4.1.1 Resursberoende 
 
 Sussie som är anställd på kvinnojouren Blenda i Växjö berättar att de har ett samverkansavtal 

med kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd, Uppviddinge och Lessebo. 2013 skrev de på ett 

treårigt avtal där det uppgavs hur mycket kvinnojouren ska erhålla i bidrag från dessa fem 

kommuner. Dessa medel ska täcka tjänsterna, kontoret och boendet. Tillsammans med 

socialtjänsten har kvinnojouren Blenda tagit fram ett avtal så att båda parterna vet vilket deras 

separata ansvarsområden är. Växjö kommun har också en kommunalt anställd 

kvinnofridssamordnare som håller i utbildningar och fungerar som en länk mellan 

kvinnojouren och kommunen. Om en kvinna söker sig till socialtjänsten för att söka skydd 

kontaktar de i sin tur kvinnojouren. 

 

Fyra gånger om året har kvinnojouren Blenda samverkansmöten där de anställda på 

kvinnojouren, kvinnofridssamordnaren i Växjö samt en representant från varje samverkande 

kommun deltar. Kvinnojouren berättar då om vad de har på gång och frågar de andra 

deltagarna om de har några önskemål. Kommunerna får kvinnojourens verksamhetsberättelse 

och en ekonomisk redovisning. De har också två stycken kontaktpolitiker från nämnden för 

arbete och välfärd. Hur stort engagemanget är bland de olika kommunerna märks främst på 

deltagandet på samverkansmötena. Men de som inte kommer på mötena kan inte heller 

påverka verksamheten. Kvinnojouren Blenda har kunnat motivera inför kommunen ökat 
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bidrag då de kan visa på en ökad beläggning på kvinnojouren. De kan påverka bidragen 

genom vetskapen att de spar pengar åt kommunen ju fler de hjälper. Kvinnojouren Blenda har 

kunnat påverka höjningen i bidrag från kommunen då de tryckt på att om kommunen inte 

hade bidragit med ekonomiska resurser så hade deras anställningar inte längre kunnat finnas 

kvar. Utan anställningar hade verksamheten endast kunnat bidra med ideella krafter som då 

endast hade arbetat kvällstid. Då hade kommunen varit tvungen att starta en egen verksamhet 

med exempelvis skyddsboende: 

 
På grund av att de hade inte de gått in med ekonomiska resurser, eftersom vi är anställda av 

kvinnojouren, vi är inte anställda av kommunen, så hade inte våra anställningar kunnat finnas kvar 

och då hade det bara blivit på ideell basis, kvällstid. Och då hade de fått starta upp en egen 

verksamhet med eget skyddsboende och så.  

 

Idag har Växjö kommun inget skyddsboende alls utan det är kvinnojouren som står för det. 

Kvinnojouren Blenda förklarar att om de inte fanns skulle kommunerna bli skyldiga att starta 

egna skyddsboenden för våldsutsatta kvinnor. Det skulle bli mycket dyrare för kommunerna 

än nu när de samverkar, vilket kvinnojouren upplever att kommunen ser som en fördel med 

fortsatt samverkan. Vetskapen om detta ger kvinnojouren ett bra förhandlingsläge.  

 

Kvinnojouren Blenda brukar lägga fram hur mycket det kostar för kommunerna om de skulle 

ha ett skyddsboende jämfört med hur mycket det kostar när kvinnojouren driver det. I dessa 

kostnader inkluderas kostnaderna för timmarna som de ideellt arbetande kvinnorna arbetar. 

Tidigare valde en kommun att dra sig ur samverkan med kvinnojouren. Kommunen kom 

tillbaka efter ett år för fortsatt samverkan igen då de hade fått betala högre taxa vid placering 

vid kvinnojouren då de inte bedrev eget skyddsboende. Kvinnojouren Blenda upplever inte 

några svårigheter i samverkan med de kommuner de slutit avtal med. Däremot kan det bli 

problematiskt med andra kommuner då de finner det enkelt att skicka kvinnorna till en 

kvinnojour långt bort och därmed bli av med sitt ansvar: 
 

Våra kommuner som vi samverkar med, de är jätteduktiga på att ta sitt ansvar. Problemet är när vi 

får kvinnor som kommer från andra delar av landet. Där tar kommunerna inte sitt ansvar, för det är 

väldigt lätt att lasta över det på kvinnojouren för att det är långt borta och…Så där är ett problem. 

Men inte med våra kommuner. 
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För några år sedan önskade kommunen att kvinnojouren Blenda skulle starta ett mindre 

boende för kvinnor med missbruk. Kvinnojouren svarade att de i så fall behövde hjälp med 

tillsyn på natten samt med att utföra drogtester. Kommunen uppgav att de inte hade resurser 

till det så boendet blev aldrig av. Kvinnojouren Blenda tar inte emot kvinnor i ett missbruk 

vilket kommunen har förståelse för då det inte lever upp till skyddsaspekterna. De uppger att 

de få kvinnojourer som gör det har kompetent personal med erfarenhet inom detta område. 

 

Monika Nielsen är kvinnofridssamordnare på förvaltningskontoret i Växjö kommun. Hon har 

en kontinuerlig kontakt och dialog med kvinnojouren Blenda i Växjö. Bland annat diskuterar 

de om det är något som inte har fungerat i samarbetet mellan socialtjänsten och kvinnojouren. 

 
Jag har en bra och tät dialog med personalen på kvinnojouren, och med tät menar jag varje vecka. 

Då pratar vi till exempel om det är något som inte har fungerat, om någon överlämning från 

socialtjänsten inte har fungerat som det ska. Om det är så får ju vi se över det. Det kan vara att 

något svävar på ansvarsgränsen. Jag är utsedd som kvinnojourens kontakt i kommunen. 

 

 Chefer från olika avdelningar inom kommunen är delaktiga då kvinnojouren har sin årliga 

utbildning av nya jourkvinnor. Vidare har de samverkansmöten mellan tre och fyra gånger per 

år. Då deltar Monika Nielsen, kvinnojouren Blenda samt IFO-chefer från de olika 

kommunerna som kvinnojouren samverkar med. Socialtjänsten frågar kvinnojouren vid varje 

enskilt fall om de vill bli utförare av den insats som socialtjänsten planerat, vilket de får svara 

ja eller nej på. Monika Nielsen förklarar att kvinnojouren står fria att säga nej, vilket 

socialtjänsten då får acceptera. En kvinna kan söka sig till kvinnojouren utan att vilja ha 

kontakt med socialtjänsten, men då blir kvinnojouren inte utförare utan en stödorganisation. 

Har kvinnan med sig barn däremot är kvinnojouren skyldiga att anmäla det till socialtjänsten 

som då blir huvudansvariga för barnen och insatserna. 

 
Kvinnojouren säger ja eller nej till om de vill bli utförare. De står fritt att säga nej. En kvinna kan 

komma själv utan barn och vill inte ha med socialen att göra. Men då är det ju inte heller socialen 

som betalar utan det får de göra själva. Då är kvinnojouren inte utövare utan en stödorganisation. 

Men om kvinnan har barn med sig är det krav från kvinnojouren anmäla det till socialtjänsten. 

Socialen blir då huvudansvariga. 

 

 Socialtjänsten fattar också beslut om biståndsbidrag. De bestämmer om de ska ge en extra 
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utbetalning. Det är akuta ärenden som de måste ta individuella ställningstagandet till. Om det 

är barn involverade är det deras behov som får styra val av insatser.  

4.1.2 Legitimitet 
 
Kvinnojouren Blenda vittnar om att många av de kvinnor som kommer i kontakt med dem 

önskar vara anonyma; många av dem är rädda för myndigheter och litar inte på dem. De tror 

därför att om det skulle bli ett kommunalt skyddsboende skulle de som bodde där komma från 

andra kommuner. Kvinnojouren tar även emot kvinnor som söker sig till dem själva utan att 

en socialtjänst placerar dem där. Det är dessa kvinnor som kvinnojouren Blenda tror skulle dra 

sig för att söka stöd hos ett kommunalt skyddsboende. De våldsutsatta kvinnorna vet idag att 

kvinnojouren inte är några myndighetspersoner, att de har tystnadsplikt och inte för några 

journaler. Kvinnojouren Blenda berättar att det ger kvinnorna som söker sig dit en trygghet. I 

händelse av att kommunen öppnade ett eget skyddsboende för våldsutsatta kvinnor skulle 

kvinnojouren Blenda förlora sina anställda och endast de ideellt arbetande kvinnorna skulle 

driva boendet. Om kommunen drev ett eget boende skulle de inte ge kvinnojouren bidrag för 

att bedriva ytterligare ett: 

 
Då hade man ju gått in och startat ett boende som de skulle driva. Då skulle ju inte de som jobbar 

ideellt vara där. Och då har kommunen ett visst krav på sig att det ska finnas en viss kompetens. 

Och då skulle det bli att man kanske bara tar, ja, telefonsamtal. Ja, bara hjälpsökande som vill ha 

hjälp på det viset.  

 

Sussie berättar att kommunen finner det positivt med ideellt arbetande kvinnor då de 

våldsutsatta kvinnorna får stöd även på helger och kvällar. Hon vittnar om att det är alla olika 

typer av kvinnor som arbetar ideellt. Kvinnojouren har stödsamtal med de våldsutsatta 

kvinnorna och barnen men kontaktar familjefrid om det behövs mer professionell hjälp. Vissa 

på kvinnojouren är utbildade inom MI (motiverande samtalsteknik) så det utnyttjas i den mån 

det är möjligt.  

 

Monika Nielsen som är kvinnofridssamordnare i Växjö berättar att det är kommunen som har 

huvudansvaret. Om kvinnojouren väljer att bli utförare åt kommunen har de vidare ansvar för 

den kvinnan de tar emot. Det största ansvaret ligger dock fortsatt alltid på kommunen, 

förklarar Monika Nielsen. 
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Vi på kommunen har huvudansvaret. Vi kan fråga om kvinnojouren vill bli utförare åt 

socialtjänsten. De har sedan ett eget ansvar om de tar emot en kvinna. Men det största ansvaret 

ligger alltid på oss. 

 

 Om kvinnojouren väljer att ta emot en kvinna som socialtjänsten ber att få placera hos dem 

blir de dokumentationsskyldiga. Vidare blir de rapporteringsskyldiga samt ansvariga för att 

utfärda individuella handlingsplaner och att återkoppla till socialtjänsten. De måste också 

följa socialtjänstlagen och de är alltid anmälningsskyldiga om det är barn inblandade. Monika 

Nielsen understryker dock att kommunen alltid är ytterst ansvariga. Vidare förklarar hon att de 

ser kvinnojouren som ett fantastiskt bra komplement till deras eget arbete. De kan ge 

kvinnorna mer stöd och större trygghet än vad socialtjänsten kan, och vid andra tidpunkter. 

Exempelvis tar de ideellt arbetande kvinnorna över på kvällen när de anställda slutat för 

dagen.  

 
De är ett fantastiskt bra komplement. De kan ge mer stöd och trygghet än vad vi kan. Både på 

dagtid och kvällstid då de ideellt arbetande tar över. De kan följa med till myndigheter. De kan 

finnas där och utgöra ett stöd när vi inte kan.  

 

4.1.3 Identitet 
 
Sussie som är anställd på kvinnojouren Blenda är inte socionom men vet att så är fallet på 

många andra kvinnojourer och att hon som var anställd tidigare var socionom. Kommunen har 

dock inte påtalat detta. Hon upplever att kommunen istället utgår från att det är lika viktigt 

med erfarenhet; livserfarenhet som arbetslivserfarenhet från andra yrken. Kvinnojouren 

Blenda menar att det ställer högre krav på dem nu när de måste börja dokumentera om 

socialtjänsten placerar en kvinna hos dem. Kvinnojouren Blenda tycker att det positiva med 

att ha ideellt arbetande kvinnor är att det finns så många som vill engagera sig och hjälpa 

utsatta kvinnor och barn. På vad som är negativt svarar Sussie dock; 

 
/…/En del kanske hade engagerat sig ännu mer om de hade fått ersättning. Nu jobbar vi på det 

viset så att vi erbjuder ju dem att de får åka på studiebesök, vi erbjuder dem vissa 

utbildningar/…/Det är liksom vårt sätt att visa uppskattning eftersom vi inte har några ekonomiska 

resurser till det.  

 

Kvinnojouren Blenda bytte från riksförbundet ROKS till SKR då deras åsikter skiljde sig åt. 
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Sussie uppger att SKR har män som medlemmar och män som sitter i styrelsen. En 

kvinnojour inom SKR har också öppnat ett skyddat boende för unga män som är utsatta för 

hedersrelaterat våld. Hon menar att de arbetar helt enkelt mer med jämställdhet i fokus. 

Kvinnojouren Blenda önskar ideellt arbetande män för att kvinnorna och barnen som finns på 

det skyddande boendet ska kunna få en manlig förebild. Sussie är av uppfattningen att 

kommunen inte bryr sig om vilket riksförbund de tillhör eller vilken ideologi som ligger 

bakom. Det viktiga är det arbete de utför. På frågan om de upplever att de delar bild med 

socialtjänsten om hur problemet mäns våld mot kvinnor i nära relationer uppstår, svarar de att 

så ofta är fallet. Kvinnojouren Blenda upplever att de oftast har samma synsätt som 

socialtjänsten på hur det ska arbetas med detta problemområde.  

 

Monika Nielsen som är kvinnofridssamordnare på förvaltningskontoret i Växjö berättar att de 

inte tar någon ställning till vilken ideologi som ligger bakom kvinnojourerna. Hon förklarar 

att de använder kvinnojourerna oavsett om de tillhör SKR eller ROKS. Däremot resonerar de 

att det är lättare för dem att samarbeta med en kvinnojour som tillhör SKR då det inom SKR 

också är viktigt med männen. Monika Nielsen berättar att de inom kvinnojouren i Växjö har 

män som kontaktpersoner, vilket hon ser som speciellt värdefullt om de bor tonårspojkar på 

jouren. Den ambassadör som söker pengar och reklamplatser till kvinnojouren är också en 

man. Istället för att prata om Mäns våld mot kvinnor, använder de begreppet Våld i nära 

relationer. Det är ett politiskt valt begrepp som även inkluderar de i samkönade relationer och 

de män som utsätts för våld av de kvinnor de lever ihop med. Monika Nielsen menar att alla 

kan utsättas för våld och att de inte vill exkludera någon.  

 
Vi använder begreppet Våld i nära relationer istället för Mäns våld mot kvinnor. Det är ett politiskt 

valt begrepp. Det inkluderar också de som lever i samkönade relationer eller män som blir slagna 

av sina kvinnor. Alla kan bli utsatta för våld och vi vill inte exkludera någon. Det är politiker som 

har valt begreppet och vi följer det. Våld i nära relationer är ett paraplybegrepp som innefattar alla 

men vi är medvetna om att det vanligaste idag är kvinnor som blir utsatta. 

 

Däremot är de medvetna om att det för närvarande är vanligast att kvinnor blir utsatta och de 

tycker att både ROKS och SKR gör ett fantastiskt arbete utan vilkas arbete de aldrig skulle 

kommit så långt som de har gjort idag. Trots att Monika Nielsen berättar att de inte diskuterar 

teoretiskt uppkomsten av problemet, för hon ett resonemang om att det är ojämställdhet som 

ligger till grund för problemet.  

28 
 



 

 

 
 

Nej, vi pratar mer om problemet och inte teoretiskt om uppkomsten av det. Men det är ju 

ojämställdhet som ligger i grunden. Synen på att män är män och kvinnor är kvinnor. Vi skapar 

könsroller och formar människor utifrån dem, vi föds inte med dem. Jag tror inte att människor 

föds onda. Det handlar om stigmatisering. Vi har en totalt ojämställd struktur i samhället. 

4.2 Karlskrona 

4.2.1 Resursberoende 
 

Veronica som är anställd på kvinnojouren Frideborg i Karlskrona berättar att de får 

föreningsbidrag från kommunen. De våldsutsatta kvinnor som inte hör till kommunen betalar 

hyra till kvinnojouren och de pengarna är kvinnojourerna skyldiga att betala till den egna 

kommunen. Kvinnojouren i Karlskrona måste också betala hyra till kommunen då de hyr 

deras lägenhet.  Kommunen kräver att kvinnojouren ska ha lediga platser för Karlskronas 

kvinnor. För att kunna påverka storleken på bidraget brukar kvinnojouren i Karlskrona träffa 

politikerna och redovisa sin ansökan om ekonomiska resurser muntligt. Detta sker efter att 

kvinnojouren har skickat in en skriftlig ansökan om vad pengarna ska användas till. 

Socialnämnden i Karlskrona hade inte kommit till kvinnojouren för att få en insyn på flera år. 

När de tillslut besökte verksamheten fick socialnämnden kritik som ledde till att de bestämde 

sig för att de ska ta över det skyddade boendet. Veronica som är anställd på kvinnojouren 

Frideborg i Karlskrona tycker att det är bra att kommunen nu tar sitt ansvar. Hon upplever att 

de som arbetar inom socialtjänsten är väl medvetna om var deras ansvar ligger, medan deras 

chefer inte har särskilt stor koll. Att socialnämnden ska ta över deras skyddade boende vet 

kvinnojouren om. De har dock inte fått någon vidare information om socialnämndens plan. 

Veronica på kvinnojouren Frideborg tror inte att kommunen kommer att ha boendet bemannat 

dygnet runt vilket de är skyldiga att ha. Det finns en misstanke hos kvinnojouren i Karlskrona 

att kommunen förväntar sig att de bistår med betald personal under dagarna och kvinnojouren 

med ideellt arbetande kvinnor på kvällar och helger; 

 
De är skyldiga att ha boende med personal dygnet runt, vilket de inte kommer att ha. Inget är klart 

än, men de förväntar sig nog att deras betalda personal kommer att arbeta under dagarna och att 

våra ideellt arbetande kvinnor jobbar på helgerna. Sådant avtal kommer vi inte att vilja ingå.  
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Kvinnojouren i Karlskrona upplever inte att de har haft ett bra samarbete med kommunen 

hittills. Veronica på kvinnojouren i Karlskrona uppger att de fick reda på kommunens planer 

att ta över skyddsboendet då det stod i tidningen. Kvinnojouren vet ännu inte hur kommunens 

planer ser ut. Förklaringen ska emellertid vara att det är de som har ansvaret och att de 

behöver ha kompetent personal. 

 

Hanna Gunnergård som är socialsekreterare inom familjestöd på socialförvaltningen i 

Karlskrona uppger att kvinnojouren är med i kommunens grupp som arbetar med 

kvinnofridsfrågor där chefen för socialförvaltningen också sitter med; alltså en samverkan på 

hög kommunal nivå. Socialsekreterarna och de som arbetar på kvinnojouren samarbetar också 

på en lägre nivå. Hanna Gunnergård berättar att det då främst rör sig om enskilda kontakter i 

olika ärenden. Vidare uppger hon att de formella beslut kommunen fattar i frågor som rör 

frågan våld i nära relationer är de om de insatser i enskilda fall socialtjänsten vill sätta in. De 

kan exempelvis bestämma om de vill att barnen ska innefattas av en insats. Socialtjänsten kan 

också avgöra om ett barn bör skyddas från situationen och i så fall lämna kvinnojouren. 

Besluten socialtjänsten fattar kan också innehålla frågan om ekonomiskt bistånd till kvinnan. 

De formella beslut kvinnojouren fattar handlar om boendet.  

 
De formella beslut vi fattar är om insatser. Vi kan besluta att barn ska delta i något. Om det ska 

vara en ytterligare insats eller om en kvinna ska erhålla ekonomiskt bistånd. Kvinnojouren fattar 

inte några formella beslut, förutom om sitt boende. Kommunen kan också fatta beslut om de anser 

att barnen måste skyddas från situationen.  

 

Karlskrona kommun ger kvinnojouren föreningsbidrag samt 10 kronor per 

kommunalinvånare. Vad kommunen kräver tillbaka är att kvinnojouren ska ha plats för 

kvinnor som kommunen vill placera där. 

 
Kvinnojouren är ju en ideell förening dit kvinnorna kommer frivilligt. De förväntningar vi har är 

att kvinnojouren ska vara tillgänglig. De har ju jourtelefonen vilket är fantastiskt. Socialtjänsten 

kan inte motsvara det, så det är mycket bra. Vi har inte mer krav än att de tar sig an de kvinnor som 

söker sig dit. Förväntningarna på oss är ju kommunens ansvar att ha de frågorna. Vi tar emot alla 

som är utsatta för våld. Män som utsätts för våld och behöver stöd täcks in av kommunens arbete. 

 

 Annars är kvinnojouren fri att själv bestämma över de resurser de får, uppger Hanna 
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Gunnergård. Karlskrona kommun har en grupp som kallas för Utsikten där Hanna Gunnergård 

ingår. De arbetar med våldsutsatta och våldsutövare oavsett om det rör sig om män, kvinnor 

eller barn. De arbetar med krisbearbetning på olika sätt och har anställda terapeuter som 

jobbar med behandling, både av våldsutsatta och våldsutövare. 

 

4.2.2 Legitimitet 
 
I samband med att kommunen tar över kommer kvinnojouren Frideborg i Karlskrona att få 

kraftigt minskat föreningsbidrag. Därför måste de nu arbeta upp en ekonomi och se efter hur 

mycket pengar de behöver. Kvinnojouren i Karlskrona anser att de har tagit det största 

ansvaret för de våldsutsatta kvinnorna i kommunen. De tycker att det är de själva och 

kommunen som gjort fel, kommunen har lagt över för mycket ansvar på kvinnojouren och 

kvinnojouren har tagit på sig för mycket ansvar. Veronica på kvinnojouren Frideborg i 

Karlskrona berättar att sedan tidningen skrev om att kommunen skulle ta över kvinnojouren i 

Karlskronas boende har färre kvinnor sökt sig till jouren. Många av de kvinnor som bor hos 

dem söker sig själva dit och vill inte gå genom socialtjänsten av många olika anledningar.  

 

Hanna Gunnergård på socialförvaltningen i Karlskrona berättar att kommunen har det yttersta 

ansvaret att ge stöd åt de som utsätts för våld och de tar emot alla våldsutsatta. De har också 

ett stort ansvar vad gäller att skydda barnen. Hanna Gunnergård uppger att de har en 

skyldighet att anmäla om ett barn far illa i den situationen, men att också kvinnojouren har 

anmälningsskyldighet. 

 
Så fort det handlar om barn blir förväntningarna på oss högre. Vi har ett ansvar att skydda barnen. 

Vi måste anmäla om barn som far illa i den situationen. Kvinnojouren har också 

anmälningsskyldighet. 

 

 Vidare tar hon upp att kvinnojouren är en ideell förening dit kvinnor kommer frivilligt, och 

att samma krav inte ska ställas på dem som ställs på kommunen. Hanna Gunnergård anser att 

kommunen har kommit lindrigt undan innan vad gäller skyldighet i dessa frågor; 

kvinnojourerna har fått dra det stora lasset. Hon ser kvinnojouren som ett komplement till det 

arbete socialtjänsten utför i och med deras nu lagstadgande ansvar. Kvinnojourens kunskap är 

väsentlig och Hanna Gunnergård uppger att det är viktigt med samarbete då detta är ett 
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samhällsproblem. 

 
Kommunen har tidigare kommit lindrigt undan. Nu är det lagstadgat att kommunen är skyldiga att 

jobba med våld i nära relationer. Kvinnojouren är ett komplement med sin kunskap. Det är 

jätteviktigt med samarbete, vi behöver varandra för det är ett samhällsproblem.  

 

 Kvinnojouren har också en jourtelefon, vilket Hanna Gunnergård tycker är väldigt bra då 

socialtjänsten inte kan motsvara det.  

4.2.3 Identitet 
 
Veronica på kvinnojouren Frideborg i Karlskrona upplever inte att deras feministiska identitet 

har påverkat samarbetet med kommunen. Attityden har aldrig varit uppdelat kvinnor gentemot 

män. Det är inte heller något som genomsyrar det dagliga arbetet. När kvinnojouren är ute och 

undervisar är det lika mycket kvinnor som män i publiken och det är upp till personen som är 

ute och pratar vad de vill prata om; 

 
Inte när vi jobbar själva i det dagliga arbetet. Men ibland när vi är ute och undervisar kan det 

kännas lite konstigt att man står framför männen och pratar om det/…/Men det är många män som 

är intresserade och vill veta mer. När vi är ute och visar upp oss är det ju lika mycket män som 

kvinnor. Det handlar ju också om ens personlighet, hur man pratar och vad man väljer att säga. Vi 

har inga enskilda möten då vi bestämmer sådant.  

 

 Jourkvinnorna pratar emellanåt inte heller om ideologin. De ser de våldsutsatta kvinnorna 

som enskilda individer. Det är viktigt att kunna se vad som ligger bakom våldet inte för att 

kunna förlåta utan för att kunna arbeta med det och på så sätt förebygga framtida våld; 

 
/…/Vi ser dem som enskilda människor, vi kan ju inte sitta och vara manshatare. Jag som terapeut 

ser ju att det finns olika sidor. Även om det inte går att förlåta, kan det vara en förklaring, och då 

kan man jobba med det och förebygga framtida våld.  

 

 På kvinnojouren brukar de försöka prata med de våldsutsatta kvinnorna om uppkomsten av 

problemet. De upplever dock inte att socialtjänsten försöker arbeta likadant med det. Istället 

sätter de in praktiska insatser för att bli av med kvinnorna som klienter; de vill lösa saker för 

den enskilda individen.  Veronica vittnar om att de kvinnor som tagit socionomexamen ofta är 

unga. För att komma in på socionomutbildningen krävs höga betyg och bakom höga betyg 
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finns ofta en skyddad och bra uppväxt. När de sedan kommer ut i en verklighet de aldrig 

tidigare beskådat blir de chockade. På kvinnojouren ser man därför hellre att jourkvinnorna 

själva har upplevt svårigheter. De kan ha bakgrund som alkoholiserade eller slagna bara de 

har kommit ur det. Kvinnor som själva bott på kvinnojouren är speciellt eftertraktade att 

arbeta ideellt på kvinnojouren då de verkligen vet hur de våldsutsatta kvinnorna som bor på 

kvinnojouren har det. 

 

Hanna Gunnergård på socialförvaltningen i Karlskrona uppger att hon inte riktigt vet vad 

kvinnojouren i Karlskrona har för ideologi. Hon berättar att det inte har utgjort något problem. 

Det som kan skilja sig är i så fall de olika synsätt som kan finnas beroende på om det är någon 

som arbetar i sin profession eller en ideellt arbetande. Kommunen har ett ansvar som 

kvinnojouren inte har och därmed kan synsätten skilja.  

 
Jag vet inte riktigt vad kvinnojouren här har för ideologi. Vi har inte stött på några problem där. 

Det handlar mer om att vi har olika synsätt, vi i vår profession och de ideellt arbetare. Kommunen 

har ju det yttersta ansvaret och frivilligorganisationer har inte det ansvaret. Men det finns inga 

svårigheter eller krock i våra grundsyner.  

 

4.3 Norrköping 

4.3.1 Resursberoende 
 

Maria som är anställd på kvinnojouren i Norrköping berättar att de får ett stadigt ekonomiskt 

bidrag från kommunen som täcker boendet och den anställda personalen. Då fler våldsutsatta 

kvinnor söker sig till jouren ökar kostnaderna. Dessa kostnader står kommunen för och ökar 

då sitt bidrag. Kvinnojouren behöver alltså inte oroa sig för det. År 2011 sökte sig 

kvinnojouren till Norrköpings kommun och uppgav att de inte själva klarade av att hålla 

verksamheten igång utan ville att kommunen skulle ta över, vilket kommunen gick med på. 

Idag har kvinnojouren i Norrköping regelbunden kontakt med enhetschefen för jouren. 

Jourkvinnorna arbetar två gånger i veckan och träffar då kommunens personal innan de börjar 

arbeta för att överlägga. En gång i månaden har också kommunen och kvinnojouren 

tillsammans öppet hus för de som har flyttat ut ur boendet. Sedan Norrköpings kommun tog 

över slipper kvinnojouren känna press för att pengarna ska räcka till och att de riskerar att 

läggas ned om det inte gör det. Det de istället kan lägga pengar på är utbildning, uppsökande 
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verksamhet eller vad de än vill göra. Just nu har kvinnojouren i Norrköping tillräckligt med 

ekonomiska resurser men om de ville ha mer och hade en plan för vad de ville göra, skulle de 

säkert kunna diskutera detta med kommunen. Sedan kommunen tog över har kvinnojouren 

inte längre några måsten utan de kan göra vad de vill. Det enda de behöver kompromissa med 

kommunen om är praktiska saker såsom städning eller liknande: 

 
Då handlar det om praktiska saker som städning och så vidare. Men det är de som står för 

kostnaderna, så det är de som får bestämma.  

 

Maria ser samarbetet som positivt. De har olika synvinklar och kan föra diskussioner 

med kommunen. Detta utbyte av perspektiv leder till ett bättre resultat. I Norrköpings 

kommun har de vad de kallar för ”det civila samhället”. Där möts alla ideella föreningar 

inom kommunen och kommunen själva. Idéen är att använda sig av det bästa från de 

ideella föreningarna och det bästa av de kommunala instanserna. Kvinnojouren ser att 

dessa olika aktörer står för olika saker och de ena skulle inte klara sig utan de andra. Då 

kommunen ansvarar för skyddsboendet kan kvinnojouren fokusera på att upplysa 

samhället kring detta område. 

 

Jan Andersson som är verksamhetschef på socialkontoret i Norrköping berättar att kommunen 

länge hade samverkat med kvinnojouren i Norrköping. Då ansökte de om statligt bidrag till 

kvinnojouren. Även om de alltid fick bidrag uppger Jan Andersson att det blev svårt för 

kvinnojouren att planera sin verksamhet vilket gjorde att de vände sig till kommunen där de 

redan hade resonerat kring detta.  

 
Vi hade förut ett jättebra samarbete med kvinnojouren. Då ansökte vi om statliga bidrag till 

verksamheten. Även om vi fick bidrag gjorde det att det blev svårt för kvinnojouren att planera 

långsiktigt. Då vände de sig till oss. Vi hade redan resonerat kring detta internt. 

 

Det enda skrivna avtalet mellan kvinnojouren och kommunen är föreningsbidraget, utöver det 

har de regelbundna sittningar. Kommunens ansvariga är även med på kvinnojourens 

styrelsemöten och de är närvarande när utbildning av nya jourkvinnor sker. Kvinnojourens 

ordförande lyfte fram barnen på kvinnojouren. Hon vände sig till kommunen och ville att de 

skulle ta sitt ansvar då problemet var för komplext för att en ideell förening själva skulle 

arbeta med det. Jan Andersson berättar att kommunen och kvinnojouren idag kompletterar 
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varandra. Han lyfter även fram tjejjouren som en viktig samarbetspartner då de besitter 

mycket kunskap om heder. Kommunen har anställda tjänster på kvinnojouren i Norrköping 

som arbetar med barn, krissamtal, den akuta situationen samt den långsiktiga situationen. 

Norrköpings skyddade boende innefattar, förutom akutboendet för våldsutsatta kvinnor, 

behandling för både brottsutsatta och brottsutövare. Jan Andersson uppger även att de som 

enda kommun i Sverige har ett akut skyddat boende för aktivt missbrukande kvinnor som är 

våldsutsatta, det så kallade Elsahuset. Kvinnojouren i Norrköping lyfte tidigt att missbrukande 

kvinnor är en våldsutsatt grupp. Det finns inget nykterhetskrav och det fokuseras på våldet 

istället för kvinnornas missbruk.  

 
/…/Sedan har vi också ett skyddat boende för kvinnor och ett för missbrukande kvinnor. 

Kvinnojouren i Norrköping lyfte tidigt att missbrukande kvinnor är en våldsutsatt grupp. De kom 

till det skyddade boendet och det gick inte när det bodde barn där och de var aktiva missbrukare. 

Vi är de enda i Sverige med ett sådant boende. Det är ett stort boende för 14 missbrukande 

kvinnor. Det heter Elsahuset och är ett akutboende. 

 

4.3.2 Legitimitet 
 
Maria på kvinnojouren i Norrköping upplever att kommunen tar sitt ansvar för de våldsutsatta 

kvinnorna i kommunen. Hon förklarar: 

  
Vi har olika uppdrag. Kommunen har ett mer samhälleligt ansvar. Kvinnojouren finns som 

stödpersoner och medmänniskor.  

 

Maria tycker att det är bra att kommunen tagit över så att de får en bra insyn på hur utbrett 

problemet är. Hon tror att andra kvinnojourer inte får tillräckliga bidrag på grund av att 

kommunerna inte har vetskap om hur stort detta problem är. När kommuner och kvinnojourer 

samarbetar är det fler som bär problemet, det är inget kvinnojourerna själva behöver axla i 

motgång. Maria på kvinnojouren i Norrköping upplever att förståelsen kring dessa frågor 

kommer mer och mer: 
 

Det är många tjejer med olika bakgrunder och åldrar. Det finns en styrka i att de träffas och pratar. 

Men när vi träffat en grupp med bara män har de varit intresserade. De arbetar med missbrukare av 

alkohol och ser det här våldet också som ett missbruk. Hälften av befolkningen är ju män. Det 

känns som om förståelsen finns mer och mer. 
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Jan Andersson på socialkontoret i Norrköping uppger att de förstod djupet av problemen när 

de inledde ett närmare samarbete med kvinnojouren. De fick fördjupad kunskap vilket bland 

annat gjorde att de använde andra begrepp, som att kvinnorna flydde till jouren istället för att 

de bodde där.  

 
Då fick vi den kunskapen från kvinnojouren. Vi använde oss till exempel av olika begrepp. Förut 

sa vi att en kvinna bodde på jouren, nu sa vi att kvinnorna flyr till jouren. Vi förstod djupet av 

problemen. 

 

Han menar att det är kvinnojourernas förtjänst att problemet mäns våld mot kvinnor finns på 

den politiska dagordningen. Jan Andersson berör den oro som de delat med kvinnojouren; att 

det skulle skrämma bort vissa kvinnor om kommunen skulle driva det skyddade boendet. Han 

menar dock att de flesta kvinnor som flytt till kvinnojouren ändå har ett ärende hos 

socialtjänsten. De kanske inte har det när de kommer dit initialt, men det är få som inte har 

någon kontakt alls med socialtjänsten när de är där. Det kan handla om hjälp med att skaffa 

boende, ekonomiskt stöd eller om det är barn inblandade. Jan Andersson menar att 

socialtjänsten påskyndar processen så att inte kvinnorna blir fast på boendet en längre tid. 
 

En oro som vi har haft och delat med kvinnojouren är att om vi skulle driva ett skyddat boende så 

skulle vi skrämma bort vissa kvinnor. Trots att de kanske inte var det initialt så hade nästan alla 

kvinnor som flydde till jouren sedan kontakt med socialtjänsten i alla fall./…/ Det är få kvinnor 

som flytt till kvinnojouren som inte har kontakt med socialtjänsten. Vi påskyndar processen så att 

de inte blir fast i ett år på boendet. 
 

Vad han är kritisk mot är kvinnojourernas undermålighet att anmäla till socialtjänsten om barn 

som far illa. Han menar att de vet att barn som bevittnat (eller utsatts för) våld i hemmet tar 

skada. Nu fångar de dock upp de barnen genom att socialtjänsten har barnverksamhet och 

samtal på kvinnojouren. Jan Andersson berättar att det har visat sig att det har gått bättre för 

våldsutsatta kvinnor ju tidigare de har fått krissamtal. Han menar att det därför är viktigt att 

kommunen är närvarande i den initiala processen. Vidare ställer han sig frågande till vilka 

krav som kan läggas på en ideell förening. Vad blir skillnaden på kommunens verksamhet och 

kvinnojourens frivilliga arbete om det ställs krav på dem att ha professionella psykologer, 

socionomer och så vidare. Han menar att det är viktigt att rollerna delas upp så att det blir en 
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balans mellan professionella och ideellt arbetande som kan fungera som ledsagande 

medmänniskor.  

 
Både och behövs. Professionalitet och medmänsklighet. Ideellt ger normativitet. Den 

professionellas roll är att arbeta med ekonomiskt bistånd och så vidare. Skulle de ideellt arbetande 

kvinnorna göra det skulle det ta bort medmänskligheten.  

4.3.3 Identitet 
 
Maria på kvinnojouren Norrköping anser inte att det finns någon negativ aspekt med att de har 

ideellt arbetande kvinnor. Detta förklarar hon med att sedan kommunen tog över finns det inte 

längre några måsten för dessa kvinnor. De kan göra så mycket eller lite de själva önskar vilket 

minimerar risken för att bränna ut sig. Kvinnojouren i Norrköping upplever att kommunen har 

varit väldigt uppskattande och positiva till samarbetet. De tycker att utbildning är väldigt bra 

men att en liten del kan tappas i den processen.  

 
Utbildning är jättebra, men man tappar en liten del. De från kommunen ser det när de jobbar på 

boendet. De kommer ut från kontoret och ser tjejerna bakom papprena.  

 

Därför anser hon att det är bra att de har kvar sina ideellt arbetande kvinnor. Dessa kvinnor 

brinner för vad de gör och har ett stort engagemang. De är inte där som anställda under en viss 

bestämd arbetstid utan de är där som medmänniskor. Det räcker långt att de bara finns där och 

lyssnar på de våldsutsatta kvinnorna; är närvarande helt enkelt. De kan fokusera på det och 

behöver inte stressa över att fylla i papper och följa rutiner. Detta är något som de våldsutsatta 

kvinnorna verkar uppleva som något positivt. De vet att de ideellt arbetande jourkvinnorna 

inte har några måsten. De ideella kvinnorna kommer från olika bakgrunder och är i olika 

åldrar. Det finns en kraft i att alla är olika och därmed kan se saker på olika sätt. På 

kvinnojouren Norrköping upplever de att deras feministiska identitet inte utgör något hinder 

för samarbetet med kommunen. Kommunen har ett mobilt team som har jouren om nätterna 

där en man jobbar vilket inte någon upplever som underligt. De pratar inte direkt om den 

feministiska ideologin inom kvinnojouren. Feminismen genomsyrar dock allt, även den 

utbildning som de ideellt arbetande kvinnorna genomgår. De pratar om sak och inte om 

ideologin som sådan: 
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Vi pratar inte om det. Men det är ju ett sådant problem, med kvinnornas situation. Alla ideella 

kvinnor genomgår en utbildning. Det genomsyrar allting. Vi pratar om sak, men inte om ideologin. 

Det behöver ju inte bara vara män som slår, det kan komma lesbiska kvinnor hit som blir slagna av 

sina partners. Det behöver inte diskuteras, det är självklart att det är det som är problemet.  

 

Jan Andersson som är verksamhetschef på socialkontoret i Norrköping berättar att de delar 

ROKS och kvinnojouren i Norrköpings syn på våld i nära relationer; de ser det ur ett 

könsmaktsperspektiv. Istället för att prata om kvinnor/män använder de dock begreppen 

våldsutsatta/våldsutövare så att det även innefattar hbt-personer. Trots att våldet kan se olika 

ut menar de att det stora sociala problemet är mäns våld mot kvinnor vilket beror på den 

könsmaktsordningen som finns i samhället. Jan Andersson fastslår att kommunens 

grundläggande värderingar överensstämmer med ROKS ideologi. Det är viktigt då det avgör 

vad resurserna läggs på.  

 
Vi har ju också ett könsmaktsperspektiv som ROKS står för. Vi diskuterade om vi skulle jobba 

med förövarna. Vi använder könsneutrala ord som utsatta/förövare istället för kvinnor/män./…/ 

Men vi står för ett könsmaktsperspektiv; mäns våld mot kvinnor är det sociala problemet. Det 

skiljer inget mellan vår och ROKS ideologi. Det handlar om definition och att sätta resurser. Det är 

kommunens grundläggande värdering. Våldet handlar om överordning/underordning. 
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5 ANALYS 

5.1 Resursberoende 
 
Alla tre kvinnojourer som har intervjuats har ekonomiskt bidrag från kommunen som sin 

primära inkomstkälla. Resursberoendeteorin pekar på att då en organisation är beroende av 

bidrag för att överleva, hamnar man i ovisshet (Schmid, Bar & Nirel 2008). Detta 

framkommer tydligt i intervjun med kvinnojouren i Norrköping. Både Maria som är anställd 

på jouren och Jan Andersson som är verksamhetschef på socialkontoret vittnar om hur 

kvinnojouren fick svårt att planera långsiktigt då de ständigt sökte bidrag, trots att det allt som 

oftast beviljades. Kvinnojouren Blenda i Växjö har också märkt av ovissheten som kan följa 

då organisationen lever på bidrag. För att de ska känna större trygghet, speciellt vad gäller att 

de vet att deras anställningar kommer att finnas kvar, har de tagit fram ett treårigt avtal med 

de samverkande kommunerna. Den kvinnojour som skiljer sig från de andra är kvinnojouren 

Frideborg i Karlskrona. De erhåller ett föreningsbidrag från kommunen där de får ansöka 

skriftligt och muntligt om vad pengarna ska gå till. Vidare beskriver Veronica som är anställd 

på kvinnojouren en ovisshet till följd av att kommunen planerar att ta över verksamheten, och 

kvinnojouren vet inte vad deras roll i det hela kommer att bli.  

 

Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona är också ett exempel på vad Thomsson (2002) tar upp 

vad gäller att de ideellt arbetande kvinnorna riskerar att bränna ut sig. Vidare beskrivs att 

några av de ideellt arbetande kvinnorna skuldbelägger sig själva för att de har valt att ta på sig 

ansvar och arbetat så hårt. Veronica som är anställd på kvinnojouren menar att de hittills har 

tagit det största ansvaret för arbetet med de våldsutsatta kvinnorna. Hon vittnar om vad 

Thomsson (2002) beskriver; hon säger att kvinnojouren själva har gjort fel genom att de 

själva har tagit på sig för mycket ansvar.  

 

Kooptering med staten kräver att då den ideella organisationen använder sig av den 

dominerande aktörens resurser gör så i linje med dessas krav (Gerschewski 2013). 

Kvinnojouren Blenda i Växjö är medvetna om att det ekonomiska bidrag de erhåller ska täcka 

tjänsterna, kontoret och boendet. De har dock i varje enskilt fall rätt att säga nej till att utföra 

en insats socialtjänsten önskar; om de vill placera en kvinna hos jouren kan de säga nej vilket 

socialtjänsten måste acceptera. Kommunen Frideborg i Karlskrona däremot har som krav att 

kvinnojouren ska ha plats för de kvinnor kommunen vill placera där. Kvinnojouren i 
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Norrköping menar sig ha en stor frihet med de ekonomiska bidragen de erhåller då 

kommunens stadiga bidrag redan täcker boendet och den anställda personalen. De kan istället 

lägga ekonomiska resurser på exempelvis utbildning eller uppsökande verksamhet.  

 

I tidigare forsknings förklarades att frivilliga organisationer givit staten expertis kring deras 

område som staten behövt genom den korporativa modellen (Magnusson 2002). 

Organisationen har i sin tur mottagit resurser, legitimitet och möjlighet att få politiskt 

inflytande. I intervjun med Jan Andersson tar han upp att det är kvinnojourens förtjänst att 

mäns våld mot kvinnor hamnat på den politiska dagordningen. Även Monika Nielsen ger en 

eloge till ROKS och SKR och deras arbete för att driva frågan och arbetet inom detta område.  

 

Vid formell kooptering existerar ett nära samarbete och en gemensam ledning (Johansson 

2011). Alla tre kvinnojourer som har intervjuats har ett nära samarbete på en högre nivå med 

kommunen. Kvinnojouren Blenda i Växjö har samverkansmöten med kvinnofrissamordnaren 

och chefer inom de olika kommunerna cirka fyra gånger om året. Hanna Gunnergård som 

arbetar på socialförvaltningen i Karlskrona berättar att kommunen har en kvinnofridsgrupp 

där chefen för socialförvaltningen och kvinnojouren sitter med. Kvinnojouren i Norrköping 

har regelbundna sittningar med kommunens enhetschef för kvinnojouren. Vad som däremot 

skiljer kvinnojouren Frideborg i Karlskrona åt från de andra kvinnojourerna som har 

intervjuats är att de liknar den informella kooptering som Johansson (2011) beskriver. Detta 

då makten inom informell kooptering omfördelas informellt. Maktutövningar och beslut sker 

då i informella inre cirklar utan enighet med andra aktörer (Johansson 2011). Veronica på 

kvinnojouren i Karlskrona berättar att de fick reda på kommunens planer att ta över 

kvinnojourens skyddade boende genom en artikel i tidningen.  

5.2 Legitimitet 
 
Den tidigare forskningen berör faktumet att det inom frivilligorganisationer är ideellt 

arbetande istället för professionellt anställda. Olsson (2000) menar att den största skillnaden 

mellan kommunen och frivilligorganisationer är att kommunen anställer personal som kräver 

att de har en viss utbildningskompetens. Det kan anses att en ideell organisation påverkas 

negativt av att anställa professionell personal om dessa inte har tydliga mål eller ideologier. 

De har lärt sig att identifiera sig med sin professionalitet istället för med 

frivilligorganisationen (Olofsson 2010). Kvinnojouren Blenda och kvinnojouren i Norrköping 
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tar upp att många utsatta kvinnor som söker sig till kvinnojouren för skydd finner en trygghet 

i att det är ideellt arbetande kvinnor och inte myndighetspersoner som finns där. Att vissa 

kvinnor som av olika anledningar inte vill ha kontakt med socialtjänsten ska undvika att söka 

hjälp då kvinnojouren inte längre vore en frivilligorganisation är något som även 

kvinnojouren i Karlskrona tar upp. Jan Andersson som arbetar inom kommunen menar dock 

att de flesta kvinnor som kommer till kvinnojouren ändå i slutändan har någon slags kontakt 

med socialtjänsten. Vad som annars tas upp som positivt med ideellt arbetande kvinnor inom 

kvinnojouren i intervjuerna är att de kvinnorna kan ge ett annat stöd än kommunalt anställda 

kan. Detta bland annat genom jourtelefonen och att de kan stödja kvinnorna vid andra 

tidpunkter än de som täcker socialtjänstens arbetstider, till exempel helger och kvällar. Sussie 

inom kvinnojouren Blenda berör också det faktum att det är alla olika typer av kvinnor som 

arbetar ideellt inom organisationen, vilket ger bredd och varierande perspektiv. I intervjuerna 

tas också upp att de ideellt arbetande kvinnorna är ett viktigt komplement till kommunens 

anställdas professionalitet. Jan Andersson beskriver vikten av att rollerna delas upp så att det 

blir en balans mellan professionellt och ideellt arbetande som kan fungera som ledsagande 

medmänniskor. Att ha kvar de ideellt arbetande kvinnorna är ett sätt för kvinnojourerna att 

behålla sin identitet emot den sociala process som normativ isomorfism är då de genom en 

professionalisering skapar en likformighet mellan organisationerna. De ideellt arbetande 

kvinnorna kan skilja sig från varandra då de har olika bakgrunder istället för att anställa 

personer med liknande utbildningsbakgrund som brukar ha liknande idéer och normer (Stern 

1999). Veronica på kvinnojouren Frideborg i Karlskrona berättar att hon upplever att de som 

kommer från socionomutbildningen ofta har en liknande socioekonomisk bakgrund.  

 

Frivilligorganisationer förklaras identifiera sig själva utifrån allmänhetens behov som de kan 

tillfredsställa och det goda de gör för allmänheten vilket innebär att de blir speciellt angelägna 

att uppnå legitimitet utifrån (Aksartova 2003). Detta kan vara fallet vid kvinnojouren 

Frideborg i Karlskrona där de beskriver att antalet kvinnor som söker sig till kvinnojouren har 

minskat sedan tidningen skrivit om att kommunen har tagit över boendet. De berättar också att 

de då kommunen tar över boendet får arbeta upp en egen ekonomi och att kommunen uppger 

att de behöver kompetent personal nu när deras lagstadgade ansvar ökar. Detta kan innebära 

att kvinnojouren i Karlskrona söker sin legitimitet utifrån hos allmänheten som ligger i 

skillnaden mellan kvinnojouren och kommunen som kvinnojouren uppger att de redan märkt 
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av efter att en artikel i tidningen publicerades om att kommunen skulle ta över boendet istället 

för att den skulle drivas i ideell regi.  

 

Legitimitet inom den nyinstitutionella organisationsteorin menar att en organisation blir 

legitim om regler eller insatser är på uppdrag av eller sanktionerade av staten (Markström 

2006). Alla tre kvinnojourer får ekonomiskt bidrag av och samverkar med kommunen. 

Kvinnojouren i Norrköping sökte sig till kommunen och önskade att kommunen skulle ta 

över, vilket de också gjorde. Monika Nielsen som är kvinnofridssamordnare i Växjö beskriver 

kvinnojouren Blenda som utförare av socialtjänstens insatser. Om de väljer att ta emot en 

kvinna som socialtjänsten vill placera hos dem, och därmed bli utförare åt kommunen, får de 

också följa de lagar och regler som socialtjänsten är skyldiga att följa. De blir 

dokumentationsskyldiga, rapporteringsskyldiga, skyldiga att utfärda individuella 

handlingsplaner och de måste följa socialtjänstlagen.  

5.3 Identitet 
 
 En organisations identitet förklaras vara beroende av och förändras av sammanhanget 

(Johansson 2002). Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona och kvinnojouren i Norrköpings 

sammanhang har förändrats. Kvinnojouren i Karlskrona har fått veta att socialnämnden 

planerar att ta över det skyddade boendet. I Norrköping har kommunen efter kvinnojourens 

önskan tagit över det skyddade boendet. Det skulle därför kunna antas att detta även leder till 

en förändring av kvinnojourens identitet.  

 

En organisations identitet förklaras också innefatta de nära relationer organisationer har till 

utomstående aktörer (Hall 2012). De tre kvinnojourerna har olika relationer till kommunen. I 

Växjö finns en kvinnofridssamordnare för att kvinnojouren ska ha en kontakt som kan fungera 

som en länk mellan kvinnojouren och kommunen. Kvinnofridssamordnaren Monika Nielsen 

sitter i kommunhuset och har en kontinuerlig kontakt och dialog med kvinnojouren Blenda. 

Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona uppger däremot att de upplever att de inte har haft ett 

bra samarbete med kommunen. Jourkvinnorna på kvinnojouren i Norrköping träffar och 

pratar med kommunens anställda varje gång innan de börjar arbeta för att överlägga. 

Kvinnojouren har också öppet hus en gång i månaden tillsammans med kommunen för de 

som har flyttat ut ur boendet. Vidare träffas kommunen och kvinnojouren tillsammans med 
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andra frivilligorganisationer i vad de kallar för Det civila samhället. Dessutom har kommunen 

och kvinnojourerna regelbundna sittningar.  

 

Thomsson (2002) diskuterar eventuella risker med att det främst är kvinnor som samtalar 

kring ett problemområde då det kan bli något som uppfattas som ett kvinnoproblem och 

därmed försvårar att det tas upp till diskussion i det gemensamma rummet. Maria på 

kvinnojouren i Norrköping anser att det är positivt att kommunen har tagit över i det 

avseendet att kommunen får en bättre insyn i hur utbrett problemet är. I och med kommunen 

och kvinnojourens samarbete är det fler som hanterar problemet och kvinnojouren slipper axla 

det ensamma. Maria upplever också att förståelsen kring dessa frågor ökar. Jan Andersson på 

socialkontoret i Norrköping berättar att ett närmare samarbete med kvinnojouren har lett till 

en djupare förståelse av problemet inom kommunen. Hanna Gunnergård på 

socialförvaltningen i Karlskrona anser också att det är viktigt med ett samarbete mellan 

kommunen och kvinnojouren då våld i nära relationer är ett samhällsproblem.  

 

Av de intervjuer som genomförts framgår att kvinnojourerna inte har känt behov av eller 

påtryckningar att ändra på sina ideologier för att kunna samarbeta med kommunen. I 

intervjuerna med kommunen framkommer att de inte har stött på några problem med 

kvinnojourernas grundsyn eller ideologi. I vissa fall framkommer att det är för att de inom 

kommunen delar samma synsätt på problemet. Monika Nielsen i Växjö tar dock upp att de 

tagit efter det könsneutrala begrepp Våld i nära relation då det är det begrepp politikerna 

använder. Detta kan tolkas ur det nyinstitutionella perspektivet som att kvinnojourerna 

använder samma begrepp som staten för att öka sin legitimitet. I den tidigare forskningen 

menas nämligen att det krävs av den frivilliga organisationen att anpassa sig till de 

institutionella spelreglerna som dominerande aktörer i omgivningen har för att anses legitim 

(Markström 2006).  
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6 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnojourens och kommunens 

samverkan ser ut och hur det påverkar kvinnojouren. Detta har gjorts genom kvalitativa 

intervjuer med anställda på kvinnojourer i Växjö, Norrköping och Karlskrona samt med 

anställda inom samma kommuner. Studien har genomförts utifrån organisationsteorierna 

kooperativ teori och nyinstitutionell organisationsteori med nyckelbegreppen identitet och 

legitimitet. 

 

De tre kvinnojourer som intervjuats har alla kommunalt ekonomiskt bidrag som sin primära 

inkomstkälla. Kvinnojouren Blenda i Växjö har skapat ett treårigt avtal med de samverkande 

kommunerna. Där finns även en kommunalt anställd kvinnosamordnare som fungerar som en 

länk mellan kvinnojouren och kommunen. Utöver den regelbundna dialogen hålls 

samverkansmöten dem emellan fyra gånger om året. I Växjö ses kvinnojouren som en 

utförare av socialtjänstens insatser. Kvinnojouren får ta ställning vid varje enskilt fall om de 

önskar att vara utförare. Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona får föreningsbidrag från 

kommunen. De får också en summa för varje kommuninvånare. Kvinnojouren Frideborg 

lämnar en skriftlig och muntlig ansökan om bidrag där de berättar vad resurserna ska 

användas till. Kvinnojouren och kommunen i Karlskrona sitter tillsammans i den grupp i 

kommunen som arbetar med kvinnofridsfrågor. Socialsekreterarna och de som arbetar på 

kvinnojouren samverkar också i enskilda ärenden. Kvinnojouren i Norrköping får ett stadigt 

ekonomiskt bidrag som täcker boendet och den anställda personalen. Efter en tidigare ovisshet 

hos kvinnojouren har nu kommunen tagit över verksamheten men de ideellt arbetande 

kvinnorna finns kvar. Dessa jourkvinnor har en kontinuerlig dialog med de kommunalt 

anställda. Kvinnojouren och kommunen i Norrköping har också regelbundna sittningar. 

Kommunerna och kvinnojourerna är mestadels nöjda med samverkan dem emellan. 

Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona upplever inte att de har haft ett bra samarbete med 

kommunen och är ovissa om hur samverkan kommer att se ut i framtiden.   

 

Studien visar att kommunen ser kvinnojouren som ett komplement till deras eget arbete. De 

ideellt arbetande kvinnorna finns där när de kommunalt anställdas arbetstid är över, det vill 

säga ofta kvällar och helger. Det beskrivs också att de ideellt arbetande kvinnorna finns där 
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som lyssnande och stödjande medmänniskor och därmed kompletterar socialtjänstens 

myndighetsutövning.  

 

Kvinnojouren upplever också deras ideellt arbetande kvinnor som ett positivt tillägg till de 

kommunalt anställda med utbildningskrav. Den feministiska grundsynen genomsyrar deras 

arbete men är inget som diskuteras aktivt eller innebär något samverkansproblem med 

kommunen.  

Samtliga kvinnojourer som intervjuats har någon slags samverkan med kommunerna. 

Samverkan variearar mellan att innebära att kommunen har tagit över verksamheten med 

ideellt arbetande kvinnor som komplement, till att kvinnojouren erhåller föreningsbidrag från 

kommunen. Det har också visat sig att det arbetar många ideellt arbetande kvinnor inom 

kvinnojouren och att de ändå blir utförare av kommunens insatser. Det blir då viktigt för 

kommunen att se till att kvinnojouren följer socialtjänstlagen och lever upp till de standarder 

som Socialstyrelsen kräver.  

 

I fallen med kvinnojourerna i Norrköping och Växjö kan ses ett nära samarbete med 

kommunen, då dessa arbetar tätt ihop. Kvinnojouren i Norrköping har gått över i kommunal 

regi men kunskapen som kvinnojouren har räknas som väsentlig och deras arbete under tiden 

innan kommunen tog över beskrivs som betydelsefull för kommunen och det arbete de ska 

fortsätta med kvinnojouren.  

 

I alla intervjuer med kommunerna lyfts kvinnojourens specifika kunskap fram. De flesta 

verkar överens om att det är kvinnojouren som har varit framstående i att få detta på den 

politiska agendan och fått politikerna att få upp ögonen för detta samhällsproblem. Detta ger 

kvinnojouren legitimitet som består trots att samverkan med kommunerna förändras. Det kan 

ses att arbetet inom kvinnojouren har professionaliserats då kommunerna har tvingats ta större 

ansvar. 

 

 För att leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer krävs att kvinnorna och barnen som kommer 

till kvinnojouren även erbjuds professionell hjälp där det finns ett utbildningskrav på de som 

arbetar. Däremot verkar de intervjuade fortfarande se fördelar med ideellt arbetande kvinnor 

och visar en vilja att ha dem kvar. Det som lyfts fram som positivt är medmänskligheten och 

att de kan fokusera på stöd till individen istället för att ta itu med de måsten som en 
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socialarbetare har med bland annat dokumentationsskyldigheter. De boende på kvinnojouren 

vet också att de ideellt arbetande kvinnorna inte har någon myndighetsutövning och att de inte 

fattar beslut om kvinnans framtida ekonomiska bidrag och så vidare.  

 

I intervjuerna diskuteras vad som vore skillnaden mellan socialtjänsten och kvinnojouren om 

det fanns ett utbildningskrav på de som arbetade ideellt, vilka krav är rimliga att ställa på en 

sådan förening och ligger det en vikt i att skilja dessa åt? Det lyfts också fram att de ideellt 

arbetande kvinnorna kan utgöra ett stöd där socialsekreterarna inte kan, exempelvis på helger 

och kvällar som inte täcker deras arbetstider. En aspekt är också den som kvinnojouren i 

Norrköping tar upp med att då kommunen har tagit över och utför alla måsten som gäller 

kvinnorna, kan de ideellt arbetande kvinnorna fokusera på att vara medmänniskor och 

behöver inte känna samma stress att vissa saker ska hinnas med. Det vet de att 

socialsekreterarna ändå tar hand om och därmed minskar risken för de ideellt arbetande 

kvinnorna att bränna ut sig.  

 

De kvinnojourer som intervjuats menar på att många kvinnor skulle dra sig för att söka sig till 

kvinnojouren om den bedrevs helt kommunalt utan ideellt arbetande kvinnor. Detta då de inte 

vill ha kontakt med socialtjänsten eller myndighetspersoner. Jan Andersson tar dock upp att 

de kvinnor som kommer till kvinnojouren ändå får en kontakt med socialtjänsten om det rör 

sig om deras barn, ekonomi eller boende. Monika Nielsen berättar att när kvinnojouren blir 

utförare åt kommunen då de bestämmer sig för att ta emot en kvinna socialtjänsten önskar 

placera hos dem, blir de dokumentationsskyldiga och rapporteringsskyldiga till kommunen. 

De som slipper myndighetsutövning från socialtjänsten innefattar alltså de kvinnor utan barn 

som egenhändigt söker sig till kvinnojouren. De andra kommer inte ifrån kontakten med 

socialtjänsten trots att de kommer till en frivilligorganisation.  

 

Den ekonomiska aspekten är också relevant. Kvinnojouren Blenda tar upp att de brukar räkna 

på hur mycket det skulle kosta kommunen att ha betald anställd personal istället för att ha 

ideellt arbetande kvinnor, vilket de sedan kan ha för att visa på att kommunerna vinner på att 

ge dem bidrag. Det blir alltså ur en ekonomisk aspekt viktigt för kommunen att ha kvar 

kvinnojourerna med sina ideellt arbetande kvinnor. Detta kan ses bland annat på det boende 

Växjö ville starta för våldsutsatta missbrukande kvinnor. De önskade att kvinnojouren skulle 

bedriva ett sådant, men när de sade nej till det på grund av brist på kunskap och kompetens 
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inom det område och bad om kommunal personal som skulle täcka det, blev boendet inte av 

på grund av bristande resurser. Från kvinnojouren i Karlskrona berättas att de tror att 

kommunen förväntar sig att de ideellt arbetande kvinnorna ska arbeta de tider som går utöver 

de anställdas arbetstider. I och med att kvinnojouren går med på att bli utförare av 

kommunens insatser, ses det som att kommunen tar sitt yttersta ansvar. De kan då leva upp till 

det samtidigt som arbetet kan bedrivas på en låg ekonomisk nivå då det är många ideellt 

arbetande kvinnor kvar som blir kommunens utförare. För kvinnojouren är det av vikt att 

behålla sina ideellt arbetande kvinnor för att motstå den normativa isomorfism som sker vid 

professionalisering av en frivilligorganisation.  

 
Ingen av intervjuerna visar på en problematik vad gäller kvinnojourernas ideologi kontra 

kommunens. Trots att de ofta inte diskuterar uppkomsten av problemet, verkar de överens om 

hur det kommer sig att mäns våld mot kvinnor är ett så pass stort problem i dagens samhälle. 

Deras förklaringar grundar sig i en feminism där samhällets ojämställdhet på olika nivåer 

påverkar det våld de möter. Vidare uppger jourkvinnorna som intervjuats att de inte diskuterar 

kring ideologin särskilt. De kommunalt anställda menar att det är kvinnojourerna som har fått 

upp problemet på den politiska agendan. Det kan visa på en kooptering där ett ömsesidigt 

beroende existerar. Kommunerna behöver kvinnojourens kunskap och ideellt arbetande 

kvinnor för att kunna leva upp till Socialstyrelsens regler till en låg kostnad. Kvinnojourerna 

behöver kommunens ekonomiska resurser för att kunna överleva och fortsätta driva sina 

frågor.  

 

I Statens offentliga utredning av Frivilligt socialt arbete av Socialdepartementet beskrivs olika 

relationsbenämningar som frivilligorganisationer kan ha i förhållande till den offentliga 

sektorn (SOU 1993). I bakgrund av dessa kan de aktuella kvinnojourernas relation till 

kommunen beskrivas. Kvinnojouren Blenda i Växjö kan ses anta rollen som ett komplement. 

Monika Nielsen använder själv just det ordet i intervjun. Det benämns som den vanligaste 

rollen som sociala frivilligorganisationer vill spela gentemot myndigheter (SOU 1993). Den 

typ av komplement som kvinnojouren Blenda fungerar som är en parallell resurs. 

Kvinnojouren bedriver nämligen verksamheten inom samma område och av samma slag som 

den offentliga sektorn då den offentliga sektorn inte klarar av att möta de aktuella behoven 

(SOU 1993). Vad som skiljer kvinnojouren Frideborg i Karlskrona från att vara en 

kompletterande parallell verksamhet är att det mer liknar ett konkurrensförhållande. De får 
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istället rollbenämningen alternativ då de avser samma område men har en särskild karaktär 

som skiljer dem från motsvarande verksamheter inom den offentliga sektorn (SOU 1993). I 

detta fall rör det sig om de ideellt arbetande kvinnornas flexibilitet och möjlighet att arbeta 

helger och kvällar samt det faktum att de inte är myndighetsutövare. I intervjun med 

kvinnojouren Frideborg nämnde de att om kommunen skulle ta över det skyddade boendet, 

skulle de starta ett eget boende. Detta skapar en konkurrens mellan de två boendena som har 

olika karaktärer och egenskaper. Slutligen kan kvinnojouren i Norrköping ges 

rollbenämningen avantgarde. Det innebär att frivilligorganisationen inte ser sin verksamhet 

som ett revir att bevaka. De beskrivs tvärtom istället önska att den offentliga sektorn tar över 

verksamheten (SOU 1993). Detta framkommer tydligt i intervjun med kvinnojouren i 

Norrköping då de beskriver hur de tog kontakt med kommunen och bad dem att ta över 

verksamheten, vilket skiljer sig från kvinnojouren och kommunen i Karlkronas 

konkurrensbetingande relation. Vidare beskrivs en frivilligorganisation som är avantgarde 

vilja bedriva sin verksamhet i det offentliga rummet. Genom att upptäcka bortglömda utsatta 

grupper och nya metoder är strävan att gå i täten för sociala insatser (SOU 1993). Detta syns 

tydligt i intervjun med Jan Andersson i Norrköpings kommun då han berättar om hur de som 

enda kommun i Sverige har ett skyddat boende för missbrukande kvinnor, och hur det var 

kvinnojouren som påkallade denna utsatta grupp och de insatser som skulle behövas.  
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Bilaga 1. Intervjuguide Kvinnojouren 
 
- Vad är er främsta inkomstkälla? 

 

- Vad förväntas ni göra för dessa pengar? Måste det redovisas tillbaka till bidragsgivaren 

på något sätt?  

 

- Vet ni på ett ungefär hur mycket ni kommer erhålla i bidrag eller ändras det mycket från 

år till år? Hur kan ni påverka bidragets storlek? 

 

- Har det hänt att bidrag uteblivit från en kommun? 

 

- Hur stort inflytande har bidragsgivaren över er verksamhet? Händer det att ni får 

kompromissa?  

 

- Både ROKS och SKR har en feministisk grund. På vilket sätt är detta relevant då bidrag 

diskuteras från kommunerna? 

 

- Hur märks det att kvinnojouren grundas på en feministisk ideologi? Är det viktigt? 

 

- Har feminismen utgjort ett hinder i samarbetet med kommuner? Har det varit till er 

fördel? 

 

- Hur tror du att en kvinnojour i kommunal regi skulle se ut? Hur skulle kvinnojourens 

nuvarande identitet skulle förändras? (Skulle det vara möjligt att endast ha kvinnor som 

arbetar?)  

 
- Hur skulle kvinnojouren förändras om arbetet inte längre till största del utfördes av ideellt 

arbetande kvinnor? 

 
- Hur upplever ni att kommunen ser på ert arbete?  

 
- Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för den enskilde. Tycker du 

att de tar det ansvaret i den här frågan? Hur stor del av ansvaret tar ni? 
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- Vad är positivt med att ha ideellt arbetande kvinnor och inte avlönade? Vad är negativt? 

 
- Finns det en viss typ av kvinnor som söker som ideellt arbetande hit, eller är det stor 

bredd?  
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Bilaga 2. Intervjuguide Socialtjänsten  
 
- Hur ser er samverkan ut med kvinnojouren i er kommun? 

 

- Vad förväntas ni göra? Vad förväntas kvinnojouren göra? 

 
- Hur ser ni på kvinnojourernas roll i förhållande till kommunens verksamhet och ansvar i 

arbetet med våld mot kvinnor i nära relationer? 

 
- Vilka beslut fattar ni rörande arbetet med våld mot kvinnor i nära relationer som ska ske i 

kommunen? Vilka beslut fattar kvinnojouren? 

 
- SKR och ROKS beskriver sig ha en feministisk grundsyn. Hur ställer sig kommunen till 

deras ideologi vid samverkan med kvinnojourer? 
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Bilaga 3. Mail Kvinnojouren 
 
Hej, 

Jag heter Klara Wefer och läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Kalmar.  

 

Jag ska skriva min c-uppsats om kvinnojourens verksamhet om hur frivilligorganisationer 

lyckas behålla sin identitet och ideologi då de finansieras av andra aktörer. Min fråga är då om 

jag skulle kunna få intervjua någon hos er som är insatt i jourens ekonomi och ideologi. 

Intervjun skulle ta cirka en timme och det är ytterst frivilligt att delta. Även om man tackat ja 

kan man avsluta sin medverkan när som helst utan att förklaring krävs. Om du vill kan jag 

skicka intervjuguiden till dig i förväg. 

Tack för er tid! 

Med vänlig hälsning, 

Klara Wefer 
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Bilaga 4. Mail Socialtjänsten 
 

Hej, 

Jag heter Klara Wefer och läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Kalmar.  

 Jag skriver min c-uppsats om samverkan mellan kvinnojourer och kommuner, och undrar om 

jag skulle kunna få utföra en telefonintervju med en anställd på socialtjänsten hos er? 

Frågorna kommer att handla om hur ni ser på er samverkan med kvinnojourer. 

Intervjun skulle ta cirka tjugo minuter och det är ytterst frivilligt att delta. Även om man 

tackat ja kan man avsluta sin medverkan när som helst utan att förklaring krävs. Om ni vill 

kan jag skicka intervjuguiden till er i förväg. 

Tack för er tid! 

Med vänliga hälsningar, 

Klara Wefer 
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