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Abstract	  

Author: Sara Franzon & Lena Jönsson 
Title: A lottery of support and help in an organization for mothers – An interview study about 
women shelters and their conditions in work with children who have experienced family 
violence [Translated title] 
Supervisor: Rickard Ulmestig 
Assessor: Kristina Gustafsson 
 

The aim of this study was to examine women shelters conditions as an organization and how 
these conditions affect their work with children who have experienced family violence and 
live in their shelters. In order to achieve a more profound and comprehensive view of the 
women shelters and their work with these children we selected to execute a qualitative 
method with semi-structured interviews with collaborators from nine different shelters in 
Sweden. We found that the women shelter as a non-governmental organization was bicameral 
and complex where their work with children distinguishes on several areas. We discovered 
that the women shelters were an organization, affected and formed by its environment. From 
our empiricism we could distinguish differences on a municipality level where collaborations 
with schools and social services occur in a resource guided hierarchy which influences the 
women shelters work with children. The women shelters work also showed to have a focus on 
the mother, even when they worked with the children. We also found that the shelters work 
varied in ways of including ideological foundations of moral to its work and therefore where 
directed and adapting their work with children from different approaches to its working 
procedures. As a conclusion, women shelters work with children can appear as a lottery of 
support and help due to its variations in what help the children are offered on their shelters. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: children, family violence, women shelters, non-government organization (NGO), 
social work 
 
Nyckelord: barn, våld i familjen, skyddade boenden, ideella organisationer, socialt arbete
  

	  

	  

	  



 

  

Förord	  	  

Vi vill rikta ett stort varmt tack till de kvinnojourer som ställt upp på intervjuer och på så sätt 

bidragit med sina erfarenheter och kunskaper så att vår studie möjliggjorts. Utan er hade 

denna studie inte kunnat genomföras! 

 

Vidare vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat och ställt upp för oss under hela tiden 

vi arbetat med denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Rickard 

Ulmestig som bidragit med konstruktiv reflektion och behjälplig feedback. 

 

 

Växjö 2015 

 Sara och Lena 
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INLEDNING	  

Problemformulering	  

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Samhället brister i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor och barn som upplevt våld i familjen och det finns fortfarande mycket att utveckla i 

detta arbete (SOU 2014:49; Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). Våld i nära 

relationer utövas ofta mot kvinnan i hemmet där det många gånger finns barn och barnen 

drabbas direkt av att vara med när våldet pågår (Almqvist & Broberg 2004; Eriksson 2010). 

Studier visar att barn som upplevt våld drabbas hårt och i olika utsträckning kan utveckla 

psykologiska och beteendemässiga svårigheter som följd till vad de upplevt (Øverlien & 

Hydén 2009). Därför är det viktigt att barnen utifrån sina behov får stöd och hjälp med hur de 

påverkats av våldet i familjen (Poole, Beran & Thurston 2008; Øverlien 2011).  

 

Många av de barn som upplevt våld i familjen kommer i kontakt med kvinnojourer där ett av 

jourernas uppdrag är att ge skydd, stöd- och hjälpinsatser åt kvinnor och barn som upplevt 

våld (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011; NCK 2014). Jourerna är viktiga 

aktörer i arbetet med att ge stöd, hjälp och skydd till dessa kvinnor och barn då medarbetarna 

inom jourerna arbetat med denna grupp i över 30 år och därmed besitter en stor erfarenhet 

(Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). En studie från 2004 visade att 

stödjande och hjälpande insatser för barn inom kvinnojourens arbete brister och att det då 

omedelbart behövde förändras (Almqvist & Broberg 2004). Idag visar både Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) samt annan forskning att jourernas arbete med barn som upplevt våld 

fortfarande brister. Det finns mycket att utveckla och förbättra i arbetet med barn under den 

tid de bor på jourernas skyddade boenden där fokus bör läggas på barnens situation och deras 

behov (SOU 2014:49; IVO 2014; Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011).  

 

Då 70 procent av alla skyddade boenden i Sverige drivs av ideella organisationer (IVO 2014) 

såsom kvinnojourer och då det bor minst lika många barn som kvinnor på jourernas skyddade 

boenden får jourerna kontakt med många barn (ROKS 2014; SKR 2014a). Ideella organisat-

ioner formas som alla organisationer, enligt en nyinstitutionell teori, av det omgivande 

samhället då de är beroende av bland annat omgivningens resurser och att därifrån erhålla 

legitimitet för att deras organisation och verksamheter skall överleva. Detta kan innebära att 

kvinnojourernas verksamheter får olika förutsättningar som kan bidra till att jourerna därefter, 
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i olika utsträckning, anpassar sin organisation, sina verksamheter och sitt arbete (Meyer & 

Rowan 1977; Ineland 2006). Organisationens förutsättningar påverkar vilken sorts hjälp 

kvinnojourerna kan ge till de kvinnor och barn som söker stöd och hjälp hos jourerna (Garrow 

& Hasenfeld 2014).  

 

Det stöd och den hjälp barnen har rätt att få under tiden de bor på kvinnojourernas skyddade 

boenden brister samtidigt som jourerna anser att de inte kan tillgodose barnens behov av stöd 

och hjälp (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011; SOU:2014:49; IVO 2014). 

Vilken del kvinnojourerna som organisation har i detta ansåg vi vara intressant att studera. 

Samtidigt menar Goodard och Bedi (2010) att ytterligare kunskap om arbetet med barn som 

upplevt våld i familjen kommer bidra till ett bättre sätt att skydda dessa barn, inte minst inom 

socialt arbete då många av dem även kommer i kontakt med sociala myndigheter. Den 

forskning som finns om kvinnojourer i Sverige och deras arbete, i synnerhet med barn, är 

dessutom mycket liten och knapphändig. Därför ansåg vi det vara intressant och viktigt att 

belysa jourernas förutsättningar och i denna studie ville vi lyfta detta genom att studera hur 

dessa förutsättningar ser ut för kvinnojouren som organisation och hur de berör deras arbete 

med barn som upplevt våld i familjen. 

 

Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med studien var att förstå kvinnojourernas förutsättningar som organisation och hur 

dessa förutsättningar påverkar jourernas arbete med barn som upplevt våld i familjen samt bor 

på deras skyddade boenden. 

 

För att uppnå syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur påverkas kvinnojourernas verksamhet av det omgivande samhället?  

• Vilken betydelse har kvinnojourernas organisationsform för deras dagliga arbete?  

 

BAKGRUND	  	  

Följande avsnitt presenterar en översikt om hur våld i nära relation ter sig i Sverige, hur barn 

påverkas av att uppleva våld i familjen samt hur kvinnojourers arbete och organisation ser ut. 

Avsnitt innehåller även definitioner kring de begrepp som är centrala i denna studie; våld i 

nära relationer, barn som upplevt våld samt ideell organisation. 
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Våld	  i	  nära	  relationer	  

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning har någon gång blivit utsatt för våld i en nära 

relation. Fler kvinnor än män blir utsatta för våld i en nära relation. En av fyra kvinnor och en 

av sex män uppskattas någon gång i livet utsättas för våld av en närstående (Frenzel 2014). 

Under 2013 anmäldes det 27 100 brott gällande misshandel mot kvinnor i Sverige och 85 

procent av dem misstänka förövarna var män. Mörkertalet är stort och statistiken ger ingen 

klar bild över hur kvinnors utsatthet för våld i en nära relation ser ut eftersom långt ifrån alla 

kvinnor anmäler de brott som sker i det privata (Brå 2014). När vi i denna studie talar om våld 

i nära relationer har vi tagit vår definition från Brottsförebyggande rådet1 (Brå). Brå definierar 

en nära relation utifrån att relationen innebär att en person har eller har haft ett förhållande 

med en annan person från en parrelation eller ett giftermål oberoende om det finns samboskap 

eller ej (Frenzel 2014). Vi väljer att definiera våld som ett samlingsbegrepp för olika typer av 

våld som en kvinna kan utsättas för i en nära relation och som barn kan uppleva. Definitionen 

är tagen från den som återfinns i SOU 2006:65 där våldet benämns utifrån sex typer: fysiskt 

våld, psykiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, hot samt konsekvenser av våld.  

 

När mamman misshandlas hemma berörs barnen eftersom de ofta är med när våldet pågår 

(Almqvist & Broberg 2004). Då det inte finns några klara siffror om hur utbrett det 

närrelaterade våldet är i Sverige finns det inte heller uppgifter kring hur många barn som 

upplever våld i hemmet. Mörkertalet är stort och det går endast att uppskatta hur många barn 

som upplever våld i hemmet. Kommittén mot barnmisshandel uppskattar att det är mellan 100 

000 och 200 000 barn som upplever våld inom familjen varje år (Socialstyrelsen 2005). Enligt 

Brå är det minst 150 000 barn som bor i hushåll där det förekommer våld (Frenzel 2014). 

 

Barn	  som	  upplevt	  våld	  i	  familjen	  	  

Sedan 1980-talet har forskning från olika länder visat på att våld i nära relationer drabbar 

barnen direkt och vilka konsekvenser barnen kan få (Eriksson 2010; Goodard & Bedi 2010). 

På 2000-talet övergick forskningen mot att uppmärksamma barn som individer och deras 

                                                
1	  Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk statlig myndighet under Justitiedepartementet som arbetar för att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Detta sker bland annat genom kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning, föra och analysera kriminalstatistik, utveckla kunskap om brott, brottsoffer och 
gärningspersoner samt stödja lokalt brottsförebyggande arbete (Brå 2015; SFS 2007:1170) 
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upplevelser av våld i familjen (Almqvist & Broberg 2004). Barnkonventionen ratificerades2 i 

svensk lagstiftning 1990 och sedan dess är grundprincipen att barn är individer med egna 

rättigheter där barnets bästa skall prioriteras i det som rör dem. I barnkonventionen betonas 

barnets rätt att få skydd mot psykiskt och fysiskt våld, rätt till stöd och hjälp, få komma till 

tals, bli lyssnade på, inte diskrimineras samt bemötas med respekt (Barnkonventionen 2009).  

 

Barn som upplever våld i familjen drabbas hårt. De får i olika utsträckning skador och 

konsekvenser av vad de upplevt och det varierar från barn till barn hur de påverkas fysiskt, 

psykologiskt och socialt (Poole, Beran & Thurston 2008; Goodard & Bedi 2010; Øverlien & 

Hydén 2009). Beroende på hur våldet yttrar sig i form av grovhet och mängd tolkar barn det 

olika och det påverkar utfallet av hur barn uttrycker sig. Barn kan bli aggressiva men de kan 

även bli tysta och introverta och vissa barn uppvisar inga symtom alls (Goodard & Bedi 

2010). Psykologiska konsekvenser som barn uttrycker kan vara humörsvängningar, sömn-

störningar, posttraumatisk stress, ångest, depression och låg självkänsla men det kan även 

yttra sig i form av fysiska konsekvenser såsom somatiska klagomål som magont och 

huvudvärk. Barn kan även få sociala konsekvenser som kan yttra sig i minskad social 

kompetens, relationella svårigheter, svårt med skolgång samt en ökad risk för att bli mobbad 

(Poole, Beran & Thurston 2008; Goodard & Bedi 2010; Øverlien & Hydén 2009).  

 

I denna studie har vi avgränsat oss till att fokusera på de barn som tillsammans med sina 

mammor kommit i kontakt med kvinnojourer och bor på deras skyddade boenden. Vi har valt 

att definiera barnen utifrån att de upplevt våld i familjen men även låta begreppet inrymma att 

barn kan ha blivit utsatta för våld i familjen. Vi utgår då ifrån att det våld som utövats i 

familjen skett i en nära relation mellan två vuxna personer i barnens närhet där den utsatta 

kvinnan är barnets mamma och förövaren är kvinnans partner. Definitionen är tagen från den 

diskurs som förs kring barn som lever med våld i familjen. Många forskare såsom Øverlien 

och Hydén (2010), Eriksson (2010), Källström Cater (2004) samt Goodard och Bedi (2010) 

menar att begreppsanvändningen kring hur man ser på barnet i relation till det våld som skett i 

familjen är av största vikt. De anser att begreppen bevittnat våld och vara utsatt för våld inte 

inrymmer den påverkan det närrelaterade våldet faktiskt har på barnen då begrepps-

användningen präglar synen på barn som lever med våld i familjen. När begreppet upplever 

                                                
2 Att ratificera en konvention innebär att ett land eller en stat godkänner den och slår fast sitt samtycke av att 
vara bunden av den (Lindholm 2014). De länder som ratificerat Barnkonventionen är skyldiga att se till att den 
följs (Barnkonventionen 2009). 
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våld används ses barnen som subjekt med egna upplevda erfarenheter och inte som passiva 

objekt som endast är föremål för det våld som sker. Øverlien och Hydén (2009) menar att 

våld inte endast pågår i de vuxnas liv där barnet bevittnar våldet genom att passivt se och 

höra. De anser att barnen upplever detta på alla tänkbara sätt med alla sina sinnen och 

automatiskt blir aktivt inblandade som egna subjekt, och inte som objekt. Eftersom våldet är 

en del av barnens liv och hemmiljö kan de inte stå utanför och titta på. Då barnet ses som ett 

eget subjekt erkänner man även att barnet kan vara traumatiserat (Eriksson 2010).  

 

Kvinnojourers	  arbete	  

Kvinnojoursrörelsens historia kan kopplas till mitten av 1970-talet då de startade som en 

reaktion på mäns våld mot kvinnor samt mot samhällets oförmåga att kunna skydda och 

hjälpa de kvinnor som på olika sätt blivit offer för våld. Jourernas verksamhet sågs som en 

medmänsklig och solidarisk handling för de utsatta kvinnorna samtidigt som det var ett 

politiskt initiativ där meningen var att stödja de våldsutsatta kvinnorna och ge dem möjlighet 

att möta andra kvinnor som medmänniskor, inte som experter (Eriksson 2010; NCK 2014). 

Det finns idag finns ca 180 kvinno- och tjejjourer i Sverige där flertalet är medlemmar i någon 

av de två riksorganisationerna Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(ROKS) eller Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)3 (Hermansson, Scheffer 

Lindgren & Tengström 2011). Idag bor det många barn på jourernas skyddade boenden. 

Statistik från 2013 visar att 1185 kvinnor och 1106 barn bodde på ROKS boenden (ROKS 

2014) samt 1048 kvinnor och 1112 barn på SKR:s (SKR 2014a).  

 

Kvinnojourer bedriver sitt arbete utifrån två olika uppdrag. Det ena är att sprida kunskap och 

bilda opinion samt synliggöra mäns våld mot kvinnor. Det andra handlar om att ge skydd, 

stöd och hjälp åt de kvinnor och barn som upplevt våld i familjen utifrån insatser i form av 

skyddade boenden, samtalsstöd, rådgivning och stöd i kontakter med myndigheter.  Oftast tar 

jourerna emot kvinnor och barn på deras skyddade boenden genom placeringar från social-

tjänsten (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011; NCK 2014; SKR 2014b; ROKS 

2014). Enligt IVO (2014) har en ideell verksamhet som bedriver arbete i form av en insats 

från socialtjänsten ansvar för att kvaliteten i arbetet är godkänd och att det finns tillgänglig 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet.  

                                                
3 ROKS grundades 1984	  för	  att	  tillvarata	  kvinnojourernas	  intressen.	  SKR bildades 1996 efter en splittring av 
ROKS jourer där några jourer bröt sig ut och bildade SKR (Hermansson, Sheffer Lindgren & Tengström 2011). 
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Jourerna är organiserade på olika vis och arbetar därefter. Vissa jourer har anställda 

medarbetare, kontor och telefonjour dygnet runt, andra jourer har begränsade telefontider och 

drivs endast av ideella jourkvinnor (NCK 2014). Även arbetet med barn ter sig olika inom 

jourerna. Det finns de jourer som har barnansvariga och som ger barnen stöd och en del jourer 

har upparbetade kontakter med skolor och förskolor för att barnens skolgång inte skall 

påverkas (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). De flesta kvinnojourer i 

Sverige har en ideell organisationsform vilket bör innefatta att de på något vis är institut-

ionaliserade, har en formell struktur, arbetar utan ett vinstdrivande intresse, är självstyrande 

samt baseras på ett ideellt engagemang (Johansson 2001). Enligt Johansson (2001) betonar de 

ideella organisationerna sin självständighet samtidigt som deras förhållande till den offentliga 

sektorn är svår att bortse från då det ofta finns ett ekonomiskt beroendeförhållande där 

emellan. Det är främst kommunerna som har direkta kontakter med jourerna och då de har 

eget självstyre resulterar det i att jourernas arbete och verksamheter skiljer sig åt. 

 

TIDIGARE	  FORSKNING	  

Detta avsnitt kommer presentera forskning utifrån de val vi gjort där vi vill belysa hur stöd 

och hjälp ser ut till barn som bor på skyddade boenden, kvinnojourers arbete med barn samt 

hur kvinnojourer är organiserade. Forskningen kommer belysas under tre teman. 

 

Stöd	  och	  hjälp	  till	  barn	  på	  skyddade	  boenden	  

Sedan 2000-talet har forskning lagt fokus på barn som upplevt våld i familjen och därefter har 

forskningen om barn tilltagit (Almqvist & Broberg 2004). Idag finns det mycket kunskap om 

hur barn påverkas av att uppleva våld i familjen och hur man på bästa sätt ger dem stöd och 

hjälp. Eftersom barnen berörs olika av det de upplevt är de i behov av stöd- och hjälpinsatser 

som är individuellt riktade mot dem och deras egna behov då de befinner sig på ett skyddat 

boende (Poole, Beran & Thurston 2008). Källström Cater (2004) beskriver att barn enligt lag 

har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver där barnens bästa alltid borde vara prioriterat i 

insatser som rör barn. Hon anser att alla barn uttrycker olika behov och därefter bör varje 

insats utformas individuellt och inte efter en generell uppskattning. 

	  

De mest grundläggande insatserna för ett barn då de befinner sig på ett skyddat boende är 

enligt Poole, Beran och Thurston (2008) att öka barnens trygghet så de kan lita på de 
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människor som finns i deras närhet samt identifiera barnets behov av stöd och hjälp för att se 

vilka vidare insatser som är tillämpbara. De anser även att det är viktigt att ge barnen tid och 

utrymme att själva reflektera över sina erfarenheter och uttrycka sina känslor. Forskning visar 

dessutom att barn mår bättre när de får berätta vad som hänt. Genom att någon lyssnar på 

barnen ges de en status av att deras berättelser och åsikter fyller ett egenvärde (Goodard & 

Bedi 2010). Då barn talar om våldet i familjen med en annan vuxen utgör det möjligheter för 

barnet att berätta om familjens hemlighet, barnet får en förståelse över att de inte är ensamma, 

att de inte skall känna skuld samt att de får bekräftelse för att det de upplevt är sant (Poole, 

Beran & Thurston 2008). Många skyddade boenden i Norden erbjuder olika former av 

stödsamtal utan ett terapeutiskt syfte. En studie från Norge som fokuserade på barns 

upplevelser av våld under sin tid på ett skyddat boende fann att barnen ansåg de individuella 

stödsamtalen som givande (Øverlien 2011). Det har även visat sig i annan forskning att 

barnen tyckte det individuella stödet betydde något oerhört för deras välmående. Barnen 

beskrev att de påverkats av den säkra och lugna atmosfären på skyddade boenden och att det 

gett dem möjlighet att prata om sin ångest och sina rädslor. De beskrev även att det endast var 

på de skyddade boenden där de kunde dela sina erfarenheter med andra (Øverlien 2011).  

 

Barnens mammor har ofta en betydande del i insatser som rör barn. Arbetet med mammor 

hjälper barn sekundärt genom att barnen mår bra av de har tilltro till minst en förälder och det 

är en pålitlig skyddsfaktor. Genom att erbjuda mammor olika serviceinsatser ges barnen en 

möjlighet att i andra hand ta del av insatsen som erbjuds mamman. Detta är ett vanligt mål 

som flera skyddade boenden arbetar utefter. Stödjande rådgivning och stöttning i föräldra-

skapet stärker mamman och gör det möjligt för henne att fungera bättre som förälder (Poole 

Beran & Thurston 2008). Øverlien & Hydén (2009) menar att det viktigaste sociala stödet för 

ett barn ges från en förälder och att det är en viktig faktor i att skydda barnet från traumatiska 

upplevelser men även i att hjälpa barnet att hantera och bearbeta relationer och det som 

upplevts. Något annat som i forskning visat sig vara viktigt för barnen som upplevt våld är att 

ha tillgång till skolan och en fungerande skolgång är en påtaglig skyddsfaktor. Chanmugam 

och Teasley (2014) anser att skolan är en viktig plats för barnen. Där kan de få tillgång till 

stöd när de upplevt våld i familjen genom att de bland annat träffar stabila och professionellt 

utbildade vuxna. De menar även att tillgången till skolan ger barnen en möjlighet till att ha ett 

socialt nätverk, rutiner samt att närheten till vuxna främjar barnets välbefinnande. 
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Kvinnojourers	  arbete	  med	  barn	  som	  upplevt	  våld	  

Sedan 1980-talet har barn tillsammans med sina mammor sökt skydd och hjälp hos 

kvinnojourer för våld i familjen. De första serviceinsatserna för barn på ett skyddat boende 

var en förskoleverksamhet på en kvinnojour i Stockholm. Insatsen var inte direkt riktad till att 

hjälpa och stödja barnen utan syftet var att underlätta för mammorna genom att ge henne tid 

för att bearbeta sina upplevelser. Objektifieringen av barnen var under denna tid total och de 

fick endast vara på de skyddade boenden eftersom deras mammor var där, de sågs som bihang 

till sina mammor (Øverlien 2011). Tidigare var det främst kvinnokämpare och de som 

arbetade med barn på skyddade boenden som intresserade sig för och hade kunskap om barn 

som upplevt våld (Källström Cater 2004). Øverlien (2011) menar att denna syn förändrats och 

att barn som idag befinner sig på kvinnojourer har andra rättigheter och en annan position 

som brottsoffer där insatser är specifikt utformade för barnens behov.  

 

Kvinnojourer har bidragit och medverkar fortfarande till en stor del av den diskussion som 

handlar om rättigheter för kvinnor och barn som upplevt våld i familjen. De har uppmärk-

sammat barnens situation i arbetet med de utsatta kvinnorna och nya upptäckter för hur barn 

påverkats har vuxit fram. Jourernas medverkan i denna diskussion har bidragit till att de varit 

delaktiga i arbetet med att utforma de stödinsatser som erbjuds barn som upplevt våld i 

familjen (Eriksson 2010). Kvinnojourernas arbete har inte endast bidragit till att utveckla 

jourernas arbete med barn utan har samtidigt utvecklat och förbättrat det sociala välfärds-

arbetet och annan rådgivning som arbetar för att skydda barn (Källström Cater 2004).  

Många ideella organisationer, såom kvinnojourer, arbetar utefter att ge emotionellt och socialt 

stöd, arrangera aktiviteter och utflykter som en del av sitt arbete (Dahlberg 2006). 

 

Kvinnojourer	  som	  organisation	  

Det finns en komplex relation mellan stat, kommun och ideella organisationer. Staten och 

kommunen kan genom bidrag och bestämmelser styra organisationernas överlevnad och det 

påverkar i sin tur vilken sorts hjälp organisationen kan ge till dem som söker stöd och hjälp 

(Garrow & Hasenfeld 2014). Enligt Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström (2011) 

finns ett tydligt samband mellan tillgången till resurser, såsom ekonomiska bidrag, från 

kommunen och det stöd som jouren kan ge. I Sverige fyller de ideella organisationerna en 

funktion som innebär ett komplement till den offentliga sektorn. De har ofta en möjlighet att 
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erbjuda samma sorts tjänster som stat och kommun erbjuder men det är ovanligt att de har 

samma typ av insatser. Den ideella organisationen ses ofta som utförare av olika stöd- och 

hjälpinsatser som kompletterar de insatser den offentliga sektorn erbjuder (Dahlberg 2006).  

Många ideella organisationer är dynamiska där verksamheten påverkas av det omgivande 

samhället och dess utveckling samt vilka former de antar. Ideella organisationer präglas starkt 

av samhällets form och därefter utvecklas deras verksamhet och deras arbetsuppgifter. Ideella 

organisationer som kvinnojourer kan här ses som ett exempel (Hasenfeld & Gidron 2005) där 

de i takt med samhällets utveckling och ökade krav förändrar sina arbetssätt vad gäller 

exempelvis dokumentation som rör de barn och kvinnor som bor på deras skyddade boenden.  

 

Ideella organisationer har historiskt sett varit drivande och en stark röst för sociala rättigheter 

och förmåner i samhället. De har påverkat och arbetat för att staten ska ta ett större ansvar för 

den hjälp som ges till de som är i behov av det och de tar även ett stort ansvar för den hjälp 

som ges till dem. Det finns ett gott samarbete mellan ideella organisationer och staten vilket 

kan bero på ett ökat politiskt intresse från statens håll samtidigt som de ideella organisat-

ionernas arbete och de serviceinsatser de erbjuder har fått en större bekräftelse. Ideella 

organisationer såsom kvinnojourer vilka strävar efter en social förändring bedriver ofta en 

lobbyverksamhet där de är företrädare för vissa grupper av människor samtidigt som de 

sprider information och arbetar opinionsbildande (Garrow & Hasenfeld 2014; Dahlberg 2006; 

Eriksson 2010). Garrow & Hasenfeld (2014) diskuterar att ideella organisationer dessutom 

engagerar sig och bedriver en form av moraliskt arbete där deras arbetssätt har en tydlig 

moralisk prägel som definierar deras uppdrag och resultatet av detta. För att de ideella 

organisationerna skall överleva och fortsätta bedriva sin verksamhet behöver de tillgång till 

resurser från bland annat stat och kommun. De måste mobilisera sina resurser, som ekonomi 

och medlemmar, och detta styr mycket av arbetet inom organisationerna och samarbete med 

andra aktörer i samhället. Relationerna inom samhället bygger nätverk och är viktiga för att 

organisationen skall få resurser. Det medför samtidigt att det ställs högre krav på att de skall 

vara en formell och professionell organisation (Hasenfeld & Gidron 2005). 

 

TEORI	  

För att lyfta fram och förstå organisationens samspel med omgivningens krav och 

förväntningar på kvinnojourernas arbete samt vilken betydelse deras organisationsform har 

för jourernas dagliga arbete med barn som upplevt våld i familjen har en nyinstitutionell 
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organisationsteori tillämpats i vår studie. Nedan kommer vald teori presenteras med fokus på 

relationen mellan organisationen och det omgivande samhället. Begrepp som institutionella 

krav, människobehandlande organisation, legitimitet, institutionell isomorfism, lös koppling, 

organisatoriska fält samt interorganisatoriska relationer är där centrala. 

 

Nyinstitutionell	  organisationsteori	  

Den nyinstitutionella teorin växte fram under 1960-talet som en reaktion på teorierna att 

organisationer är rationella, målinriktade och slutna system som inte är beroende av det 

omgivande samhället. Organisationer sågs då som att de inte var fria att förhålla sig till 

omgivningen utan enbart utifrån ett effektivitetstänk, såsom frågor som rörde produktionen. 

Med den nyinstitutionella teorin förändrades synen mot att se på förhållandet mellan 

institutionella organisationer och dess omgivning till att organisationer påverkas av 

omgivningens institutionella krav, som både kan vara sociala och kulturella (Johansson 2006; 

Evans 2014). Organisationer påverkas av och utformas efter institutionella krav som finns i 

det omgivande samhället. Meyer och Rowan (1977) definierar kraven som sociala processer 

där en gemensam syn på verkligheten skapar regler för vad som är acceptabla handlingssätt.  

 

Olika sociala stukturer och normer i samhället kan påverka organisationens utveckling, 

antingen genom att förhindra eller stimulera den (Evans 2014). En central faktor inom den 

nyinstitutionella teorin är därmed att organisationer har öppna, inte slutna system, och 

påverkas av de normer, strukturer liksom de institutioner som finns i samhället. 

Organisationer kan ses som ett resultat av sociala konstruktioner då organisationen 

konstrueras av interaktioner mellan människor och hur deras förväntningar på hur en 

organisation borde se ut (Ineland 2006). Trots att organisationer är beroende av det 

omgivande samhället och kräver ett utbyte med den så kan organisationerna luckras upp och 

försvinna om gränserna till omgivningen öppnas upp för mycket. De organisationer som slår 

sig samman med omgivningen i en hög grad drar ibland ner på den interna kontrollen i 

organisationen och dess samordning för att behålla sin legitimitet (Meyer & Rowan 1977). 

	  

Människobehandlande	  organisationer	  och	  legitimitet	  	  

Kvinnojourer är liksom sjukhus, skolor och andra organisationer såsom, socialtjänst, en 

människobehandlande organisation. En sådan organisations råmaterial består av människor 
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som är i kontakt med organisationen där deras uppgift är att vårda, skapa trygghet, ta ansvar 

för samt förvara dessa människor som är i behov av det stöd och den hjälp organisationen kan 

ge (Hasenfeld 2010). För människobehandlande organisationer är legitimitet viktigt (Ineland 

2006) då ett starkt stöd från omgivningen genom legitimitet skapar resurser och stabilitet 

(Meyer & Rowan 1977; Johansson 2006). Detta avgör organisationens överlevnad samtidigt 

som det skapas ett beroendeförhållande mellan organisationen och det omgivande samhället. 

Evans (2014) menar att den nyinstitutionella teorin kan bistå med förklaringar i hur 

människobehandlande organisationer söker och erhåller legitimitet.  

 

Organisationen får legitimitet genom hur de agerar mot eventuella förväntningar och 

antaganden som omgivningen har på hur denna typ av organisation skall genomföra sitt 

arbete. Att leva upp till dessa förväntningar och antaganden samt att organisationen kan svara 

mot de normer och värderingar som finns i det omgivande samhället är viktigare för 

legitimiteten än att organisationen är effektiv och logisk (Ineland 2006). Genom att använda 

sig av gällande arbetsmodeller och praktiker som finns inom det omgivande samhället skaffar 

organisationen sig legitimitet men även en status av att arbeta professionellt (Garrow & 

Hasenfeld 2014). Oavsett om organisationen är effektiv eller inte kan den skaffa sig tillräcklig 

legitimitet och tillgång till resurser ifrån omgivningen. Detta styrs utifrån hur organisationen 

är i samklang med omgivningens förväntningar och antaganden (Meyer & Rowan 1977).  

 

Relationen	  mellan	  organisationer	  och	  det	  omgivande	  samhället	  

Organisationer har ett beroendeförhållande till den omgivning som finns i samhället och detta 

utbyte sker i en relation dem emellan. För en människobehandlande organisation är det viktigt 

att förena sig med de förväntningar och antaganden som finns till organisationens omgivning 

utifrån de institutionella kraven. Dessa krav är informella och skapas av att organisationen 

förutsätts genomföra vissa aktiviteter eller tillvägagångssätt och kraven formas av exempelvis 

media, opinionsbildning, professionella grupper, lagstiftning samt allmänheten (Ineland 2006; 

Johansson 2006). De institutionella kraven blir med tiden integrerade med organisationens 

struktur och detta kallas för institutionell isomorfism. Meyer och Rowan (1977) menar att det 

finns två anledningar till att detta sker. Det första handlar om att organisationen och det 

omgivande samhället har ett beroendeförhållande till varandra och det andra handlar om att 

organisationens struktur speglar hur samhället faktiskt ser ut. Institutionell isomorfism 

genererar att organisationens arbete utformas i riktning mot att skapa legitimitet i stället för 
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effektivitet och att beroendet av andra institutioner i omgivningen skapar stabilitet och 

minskar turbulens för organisationen. Det är organisationens förmåga att anpassa sig till och 

ta sig an de institutionella kraven som avgör om organisationen kommer att överleva och bli 

framgångsrik. Genom att bygga in olika institutionella krav i organisationen skyddas 

organisationen från kritik och att ifrågasättas och blir därmed legitim (Meyer & Rowan 1977).  

 

Lös	  koppling	  	  

Det är inte tillräckligt för en organisation att enbart anpassa sig till de institutionella krav som 

finns för att de skall få legitimitet utan organisationen måste samtidigt ge skenet av att stödja 

dessa krav och visa att den formella strukturen fungerar, även om det leder till en 

ineffektivitet i det dagliga arbetet. Genom att koppla loss det dagliga arbetet från 

organisationens struktur med dess krav ger organisationen ett intryck av att de institutionella 

kraven stöds och fungerar (Meyer & Rowan 1977; Johansson 2006). Det dagliga arbetet 

utförs enligt mer praktiska överväganden och kan variera med hänsyn till vad som är pratiskt 

möjligt och vad som föredras professionellt samtidigt som organisationens struktur bevaras 

och ses som legitim (Levin 1998). Rutiner, regler, policys och riktlinjer inom en organisations 

är exempel på en organisations formella stuktur som ska styra dess dagliga arbete. 

 

En lös koppling innebär att organisationens dagliga arbete och organisationens struktur 

särskiljs samt att det finns en låg intern kontroll av de som styr organisationen. Det viktiga är 

inte att organisationen arbetar på ett effektivt sätt utan det viktiga är att organisationen har ett 

bra förhållningssätt till de institutionella krav som finns för att få en god legitimitet och för att 

överleva. Att omgivningen har ett förtroende för organisationen ersätter inspektioner och 

behovet av utvärderingar minskar. Exempel på en lös koppling är när en organisation, 

exempelvis kvinnojourer, utför socialt arbete och får ekonomisk ersättning för detta. Då det är 

en ideell organisation som utför tjänsten blir insynen mindre än om en offentlig organisation 

hade gjort samma arbete (Ulmestig 2007). En lös koppling innebär också att krav och regler 

inte alltid följs, ineffektivitet, beslut inte alltid blir implementerade, svag utvärdering och 

kontroll av verksamheten som i sin tur inte ger några effekter på verksamheten (Levin 1998).  

 

Organisatoriska	  fält	  och	  interorganisatoriska	  relationer	  

Organisatoriska fält skapas genom att organisationer med liknande service samlas inom 

samma område (DiMaggio & Powel 1983). Ett fälts sammansättning präglas av samhällets 
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värderingar och normer samt tillgången till resurser (Magnusson 2002). Det är fältet som 

avgör vilken drivkraft och legitimitet organisationerna eftersträvar. Fältet styr tillgången till 

resurser, brukare och legitimiteten som både kan vara social och ekonomisk samt den 

politiska makten. Resurserna används som konkurrensmedel och säkrar organisationernas 

chanser att leva vidare (Stern 1999; DiMaggio & Powel 1983). I ett organisatoriskt fält finns 

även de institutionella kraven vilka fungerar som ramar och bestämmer vad organisationen 

bör göra och vad andra aktörer inom samma område kan ifrågasätta eller inte (Grape 2006).  

 

Det finns hierarkiska relationer mellan de organisationer som är verksamma inom samma fält 

och dessa benämns som interorganisatoriska relationer. Det innebär att vissa aktörer har ett 

större inflytande över de befintliga resurserna inom fältet och den politik som förs kring 

organisationens arbete. Då en organisation är beroende av de resurser som finns att tillgå 

inom fältet kan den anpassa sig till fältets regler och uppvisa en acceptabel struktur för att få 

tillgång till de resurser som finns. Resursberoendet leder till att organisationen smälter 

samman med och går mot att allt mer likna det organisatoriska fältets struktur. Hierarkin som 

finns inom fältet påverkar i vilken grad en organisation anpassar sig till fältets krav och regler 

(Magnusson 2002) eftersom makten i relationen mellan de olika organisationerna har en 

större roll än vad förnuftiga handlingar har i det dagliga arbetet (Ulmestig 2007). Då ett fält är 

beroende av en stor resursgivare anpassar sig de andra organisationerna i större utsträckning 

efter de krav och förväntningar som den starkaste organisationen ställer (Magnusson 2002). 

DiMaggio och Powel (1983) anser det inte endast vara resursberoendet som påverkar 

sammansmältningen utan även att staten eller andra professioner påverkar. De beskriver hur 

anpassning till rådande normer i fältet leder till förändringar som organisationen gör för att 

accepteras och ses som legitima, detta eftersträvas av organisationen i stället för effektivitet.  

 

Om en organisation inte har tillräckligt med resurser måste de gränser som organisationen har 

till det omgivande samhället öppna sig för att möjligheterna till att få resurser skall öka. Då 

gränserna öppnar sig ökar kraven på kontroll av att organisationens egna resurser används till 

rätt ändamål (Ulmestig 2007).  

	  

METOD	  	  

Detta avsnitt kommer presentera en redogörelse över vilka metodologiska val vi gjort för att 

uppnå syftet och besvara våra frågeställningar samt hur studien gått tillväga. Syftet med denna 
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studie var att förstå kvinnojourernas förutsättningar som organisation och hur dessa förutsätt-

ningar påverkar jourernas arbete med barn som upplevt våld i familjen samt bor på deras 

skyddade boenden. Den datainsamling som legat till grund för studien har skett genom 

kvalitativa intervjuer med medarbetare på kvinnojourer och för att vidare analysera det 

insamlade materialet har vi använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt. I slutet på detta 

avsnitt diskuterar vi etiska överväganden och hur vi förhållit oss till dem. 

 

Metodologiska	  utgångspunkter	  

Hermeneutik	  som	  vetenskapstradition	  

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studiens metodologiska val 

är hermeneutiken. Hermeneutik betyder tolkningslära och utgör en vetenskaplig grund för de 

kvalitativa metodernas betoning på förståelse och tolkning (Dalen 2008). Inom hermeneutiken 

försöker forskaren förstå och tolka mänskliga sociala handlingar genom vissa meningsfulla 

fenomen som uttrycks i dessa handlingar. Berättelser och uttalanden är exempel på menings-

fulla fenomen som uttrycker en mening eller en innebörd där en tolkning och en förståelse 

vidare kan säga något om mänskliga handlingar (Thomassen 2007). För att få insikt om dessa 

meningsfulla fenomen måste forskaren få dessa människor att berätta om sina erfarenheter 

och upplevelser (Dalen 2008) där intervjuer är en väl tillämpbar metod. Genom att tolka och 

förstå berättelser och uttalanden som uttrycks i intervjuer skapas möjligheten att vidare utifrån 

dessa mänskliga handlingar säga något om en organisation och dess arbete.  

 

För att förstå kvinnojourernas förutsättningar som organisation och hur dessa påverkar 

jourernas arbete med barn som upplevt våld i familjen bedömde vi att en hermeneutisk 

utgångspunkt med intervjuer som metod var tillämpbar då det innebar att få förståelse och 

kunskap om vårt insamlade material utifrån en tolkning (Kvale & Brinkmann 2014). Det 

centrala i detta arbete var att förstå och tolka intervjupersonernas berättelser utifrån dess 

innebörder och meningar om vårt forskningsområde. I relation till tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter har det som framkommit under intervjuerna satts i ett större 

sammanhang, en helhet, där vi tolkat intervjupersonernas berättelser genom att fokuserat på 

ett djupare meningsinnehåll än det som direkt uttryckts. Detta har gjorts för att vi i en 

hermeneutisk anda skulle kunna svara på våra frågeställningar om kvinnojourers organisation 

och arbete med barn som upplevt våld (Dalen 2008).  
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Kvalitativ	  forskningsintervju	  	  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med medarbetare från nio kvinnojourer då vi ansåg att 

en kvalitativ utgångspunkt var mest tillämpbar på vårt forskningsproblem då den genererar en 

bred förståelse för vissa fenomen och ger en nyanserad bild av vad som uttrycks samtidigt 

som det ger en möjlighet till tolkning av det insamlade materialet (Ahrne & Svensson 2011; 

Alvehus 2013). Intervjuer används ofta då en forskare är intresserad av hur människor känner, 

handlar och tänker för att vidare kunna säga något om de innebörder och meningar i det som 

uttrycks i intervjupersonernas berättelser (Alvehus 2013). Genom samtal med människor kan 

forskaren komma åt deras subjektiva upplevelser och erfarenheter och därmed få svar på 

frågor som annars är svåra att besvara (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011; Alvehus 2013). 	  

 

I denna studie har vi valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer med medarbetare från 

kvinnojourer för att få kunskap om kvinnojourernas förutsättningar och hur det påverkar deras 

arbete med barn som upplevt våld i familjen. Semistrukturerade intervjuer är strukturerade 

utefter ett formulär av förbestämda teman som forskaren följer genom intervjun. Vi ansåg 

denna metod vara den mest tillämpbara då den skulle ge oss möjlighet att styra intervjuerna 

utifrån en intervjuguide (se Bilaga III) av frågor under tre specifika teman utifrån vårt 

forskningsområde. Den valda intervjumetoden möjliggjorde även för intervjupersonerna att 

påverka intervjuns innehåll genom att de fick utforma sina berättelser utefter hur de uppfattat 

intervjufrågorna. Metoden innebär samtidigt krav på forskaren att aktivt lyssna och arbeta 

med följdfrågor för att få ett bra resultat (Dalen 2008; Bryman 2011; Alvehus 2013). Bryman 

(2011) menar att forskaren betraktar intervjupersoners subjektiva upplevelse och berättelser 

av vad som uttrycks med ett utifrånperspektiv och då forskarens perspektiv är byggt på 

förståelse och tolkning kan det kan bidra till att forskaren kommer fram till ett intressant 

resultat. Att använda intervjuer som metod möjliggör detta men forskaren bör samtidigt vara 

medveten om sin förförståelse och sin förståelse för att förstå sin roll och påverkan på studien. 

 

Forskarens	  roll,	  förförståelse	  och	  förståelse	  	  

Inom hermeneutiken är tolkning av meningen det centrala och fokus läggs på de specifika 

meningar som eftersöks och de frågor som ställs till materialet (Kvale & Brinkman 2014). En 

hermeneutisk tolkning har ingen yttre gräns utan den utvecklas ständigt i ett samspel mellan 

helhet och del, forskare och text samt forskarens förförståelse. Forskaren tolkar, förstår och 

får senare kunskap om det insamlade materialets innebörder och meningar utifrån sitt 
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perspektiv (Dalen 2008). Forskarens roll i en studie är avgörande för den vetenskapliga 

kunskapens kvalité och hållbarhet i alla beslut som fattas i en studie (Kvale & Brinkmann 

2014) eftersom det är forskaren som styr studien och framställningen av dess empiri. Därför 

är det viktigt att vara medveten om på vilket sätt man arbetar, vilka beslut som tas och varför 

de sker på ett visst vis och ständigt reflektera över sin roll. Vi har genomgående i denna studie 

arbetat utifrån en självkritisk hållning där vi försökt medvetandegöra alla beslut vi tagit 

genom att vi noga övervägt och diskuterat dem mellan oss två forskare. 

 

Förförståelsen och förståelsen är viktig för tolkningen av det insamlade materialet då 

medvetenhet kring den egna förförståelsen ger en bättre möjlighet till tolkning då det annars 

kan innebära ett hinder eftersom forskarens referensramar styr forskarens förståelse och 

tolkning. Därför är det av största vikt att använda sin förförståelse på ett sådant sätt att det 

bidrar till en ökad och hållbar förståelse av meningen och innebörden i det material som 

tolkas (Dalen 2008; Kvale & Brinkmann 2014). Bryman (2011) menar att hermeneutiken 

syftar att svänga mellan att förstå helheten utifrån dess olika delar men även delarna utifrån 

helheten. Likaså förändras förförståelsen under en arbetsprocess och för arbetet framåt. Alla 

delar i vårt arbete med denna studie har utifrån vår förförståelse, utarbetande av projektplan, 

insamlande av kunskap, genomförande av intervjuer samt analys har bidragit till att vår 

förståelse för helheten i detta område utvecklats.  

 

I arbetet med denna studie har vi reflekterat kring våra förkunskaper samt de nya kunskaper vi 

erhållit och på så sätt medvetandegjort vår förförståelse och förståelse kring ämnet samt de 

personer vi mött för att eftersträva en objektivitet i vår kunskap. Det bör även tilläggas att vi 

sedan tidigare har en förförståelse för ämnet barn som upplevt våld då vi under vår utbildning  

genomfört en litteraturstudie om barn som bevittnat våld och vilket stöd och hjälp de utifrån 

socialtjänstlagens lagrum har rätt till. Denna kunskap har hjälpt oss till en vidare inblick och 

förståelse för det ämne vi berör i denna studie samtidigt som vår förståelse utvecklats under 

studiens gång genom att ge oss en rikare uppfattning i det som berör vårt forskningsområde.  

 

Studiens	  tillvägagångssätt	  	  

Urval	  

Vårt urval består av nio medarbetare från kvinnojourer där vi vid varje jour intervjuat en 

kvinna som vi ser som representant för den jour de arbetar vid. Vi anser att urvalet varit 
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relevant då dessa medarbetare representerar organisationen vi ville studera. Genom intervjuer 

gavs vi möjlighet att få tillgång till den erfarenhet och den kunskap som vi fann intressant för 

att vidare kunna säga något om jourernas förutsättningar och hur de påverkar deras arbete 

med barn. Jourerna var dessutom lämpade i att förhålla sig till våra frågeställningar så att vi 

senare kunde besvara vårt forskningsproblem för att möjliggöra denna studie (Alvehus 2013).  

 

Intervjupersonerna valdes ut utifrån urvalskriterierna: Medarbetare på en ideell kvinnojour där 

det finns ett skyddat boende samt inom något av de två valda län i Sverige som vår studie 

omfattade. I ett inledande skede av arbetet av denna studie kände vi ett behov av att öka vår 

kunskap om jourernas verksamhet och hur de arbetar med barn som upplevt våld i familjen. 

Vi kontaktade 10 jourer inom ramen för vårt urval, beskrev vårt arbete och ställde kortare 

frågor över telefon om deras verksamhet. Dessa samtal bidrog till att utöka vår kunskap och 

vår förståelse för deras verksamhet inför vårt fortsatta arbete. Vi fick genom dessa 

telefonintervjuer en inblick i deras arbete och organisation vilket väckte nya frågor hos oss 

om deras arbete med barn. Under telefonintervjuerna gavs frågan till jourerna om de skulle 

kunna tänka sig att senare medverka i vår studie som skulle ske i form av en intervju hos dem. 

Alla jourer ville delta och tackade ja till att bli kontaktade av oss framöver. Vårt urval kom, 

efter bortfall, att bestå av medarbetare från nio kvinnojourer från nio olika kommuner.  

 

Då vi vände oss till de jourer som fanns inom ett visst geografiskt område och som uppfyllde 

urvalskriterierna blev vårt urval ett strategiskt målinriktat urval. Detta då vi baserat på 

studiens syfte strategiskt valt ut de deltagare som var relevanta för vårt forskningsområde. 

Urvalet har även haft inslag av ett bekvämlighetsurval då vi varit styrda av tillgängligheten av 

de kvinnojourer som vi var intresserade av att studera (Bryman 2011; Alvehus 2013).  

 

Genomförande	  av	  intervjustudie	  

Innan vi genomförde intervjuerna hade vi genomarbetat en intervjuguide (se Bilaga III) som 

intervjuerna sedan byggde på. En intervjuguide består av centrala teman och frågeställningar 

som täcker studiens syfte. Intervjuguiden är ett redskap som behövs då man använder sig av 

intervjuer som metod och är särskilt viktigt vid semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom 

denna typ av intervjumetod är relativt styrd och detaljerad men samtidigt består av öppna 

frågor där intervjupersonerna får möjlighet att öppna upp sig och berätta fritt. Forskaren måste 

aktivt lyssna och arbeta med följdfrågor under hela intervjun (Dalen 2008; Bryman 2011; 
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Alvehus 2013). Vår intervjuguide utformades enligt frågor kring tre teman, ett inledande tema 

byggt på bakgrundsfrågor och två efterföljande temat baserat på vårt syfte som vi bröt ner i 

två delar; kvinnojourers arbete med barn och organisationsformen i arbetet med barn. Vi 

valde att inleda med bakgrundsfrågor av en mer generell karaktär där intervjupersonen gavs 

en möjlighet att svara på breda och öppna frågor så att det fortsatta samtalet skulle kännas 

behagligt och flyta på. Vidare följde frågor av en mer central karaktär som följde de två 

teman. Frågorna kunde där uppfattas som mer känsloladdade och koncentrerade utifrån 

studiens syfte. För att avsluta på ett gott sätt valde vi en avslutande fråga av en mer generell 

karaktär som innebar en vidare diskussion (Dalen 2008).  

 

Över telefon återupptog vi kontakten med de jourer vi haft kontakt med där tid och plats för 

intervjuer bokades efter kvinnojourernas önskemål (Bryman 2011; Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne 2011). Informationsbrev och följebrev skickades därefter ut via mail till jourerna. 

Innan vi höll intervjuerna gjorde vi två författare provintervjuer med varandra för att testa 

intervjuguiden och oss själva som intervjuare. Provintervjuerna resulterade till några 

omformuleringar av frågorna och gav oss bra respons på hur vi fungerade som intervjuare 

(Dalen 2008). Åtta av intervjuerna skedde i kvinnojourernas lokaler och en intervju hölls i ett 

samtalsrum på ett bibliotek eftersom jouren inte hade tillgång till någon lokal. Alla intervjuer 

bandades med diktafon där intervjupersonerna gett samtyckte till att intervjun spelades in. 

Innan intervjuerna startade var vi noggranna med att försäkra oss att intervjupersonerna tagit 

del av vårt informationsbrev och följebrev. Alla nio intervjuerna har vi två författare hållit 

tillsammans. Vid varje intervju har en av oss varit intervjuare, styrt intervjun och ställt frågor 

med stöd i intervjuguiden medan den andre skrivit anteckningar och ställt följdfrågor om 

intressanta saker att följa upp under intervjun. Totalt genomförde vi nio intervjuer med en 

medarbetare som antingen var anställd eller ideell i sin verksamhet. Vid en jour var det två 

medarbetare som intervjuades då de efterfrågade detta, och för den ökade trygghetskänsla det 

bidrog med togs beslutet att de kunde vara två (Bryman 2011; Dalen 2008; Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne 2011). Intervjuerna tog ca 55-90 minuter att genomföra och gav ett rikt 

material om sammanlagt 10 timmar och 56 minuter. 

 

Efter att intervjuerna genomförts organiserade och bearbetade vi dem genom att transkribera 

de ljudfiler som vårt material bestod av. Totalt sammanställde vi 215 sidor intervjutexter av 

de inspelade intervjuerna. För att säkerställa att ingen empiri gick oss förbi läste en av oss 

författare det den andre transkriberat extra noggrant och vice versa.  
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Hermeneutisk	  meningstolkning	  som	  analysmetod	  

Med hjälp av kategorisering strukturerades de transkriberade utskrifterna efter en form som 

gav oss en bra möjlighet till att vidare tolka materialet i en analys genom att bryta ner 

materialet till mindre delar (Kvale & Brinkmann 2014; Dalen 2008). Vi kategoriserade det 

utskrivna materialet utefter fyra olika teman som var centrala för att vi skulle kunna svara på 

vårt syfte och våra frågeställningar; praktiskt arbetssätt, omgivning, upplevelser samt 

organisation. Utifrån kategoriseringen valdes det mest väsentliga ut för att vidare analyseras 

med hjälp av vald analysmetod. 

 

Analysen har följt Kvale och Brinkmanns (2014) förslag till analys av kvalitativa intervjuer 

utifrån en hermeneutisk tolkning av meningen. De menar att intervjutexten genom menings-

tolkning kan utvidgas då man analyserar den med hermeneutiska skikt och möjliggör för 

forskaren att förstå innebörden och meningen i det som berättats. En tolkning av meningen i 

intervjutexter ser djupare och tolkar materialet mer kritiskt än det som direkt uttrycks där 

forskaren utvecklar mönster och förhållanden som inte direkt framträder i en text (Kvale & 

Brinkmann 2014). I arbetet med att analysera det insamlade materialet vi tidigare transkriberat 

och kategoriserat tolkades intervjutexterna med hjälp av ett teoretiskt perspektiv och begrepp 

från teori samt tidigare forskning så att vi kunde skapa oss en bild om kvinnojourernas 

förutsättningar och hur de påverkar deras arbete med barn utifrån valda teman. Dessa teman 

valdes utefter vad vi ansåg vara intressant och spännande för studien utifrån att besvara dess 

syfte och frågeställningar, slutligen bearbetades de färdigt i arbetets resultat- och analysdel.  

 

Etiska	  överväganden	  	  	  	  

Etiska frågeställningar finns i all forskning och vid intervjustudier inom socialt arbete måste 

forskaren alltid ta hänsyn till forskningsetiska frågor som berör deltagarna i studien. Därtill är 

forskning något som är utvecklande för både samhället och individen, och därför är det viktigt 

att den bedrivs med kvalitet. Det finns inga etiska krav eller frågeställningar som är absoluta 

utan det krävs att noggrant se till dem i varje specifikt fall och genomgående arbeta med de 

etiska frågeställningarna. I denna studie har vi genomgående förhållit oss till Vetenskaps-

rådets forskningsetiska principer utifrån dess fyra huvudkrav. Vi har diskuterat och övervägt 

alla beslut utefter vilken funktion studien fyller i förhållande till eventuella konsekvenser som 

kan beröra deltagarna i studien eller tredje person (Vetenskapsrådet 2002; Bryman 2011).  
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För att ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet gavs intervjupersonerna 

information om vad deltagandet i studien samt dess syfte innebar och förhandsinformation 

skickades ut till dem över mail i form av ett informationsbrev (se Bilaga I) och ett följebrev 

(se Bilaga II). Där gavs information om hur arbetsprocessen förväntades se ut, hur vi i arbetet 

skulle förhålla oss till etiska riktlinjer, vilken roll intervjupersonerna förväntades ha samt att 

deltagandet i studien baserades på frivillighet och att de när som i studien kunde avbryta sin 

medverkan. Deltagarna gavs även information om att det som delges vid intervjuerna endast 

kommer användas till denna studie och ingen annan. Efter att ha tagit del av all information 

tillfrågades intervjupersonerna om sitt deltagande och därefter dokumenterade vi deras 

informerade samtycke (Vetenskapsrådet 2002). För att skydda deltagarnas integritet och 

deltagande i studien har all information som delgivits oss behandlats på ett konfidentiellt sätt 

utifrån konfidentialitetskravet. Allt insamlat material har förvarats säkert och för att 

säkerställa ett tryggt deltagande var vi tydliga med att informera om att det endast är vi två 

som forskare som har tillgång till allt insamlat material. Vi har behandlat allt material från 

personuppgifter till transkriberat material på ett avpersonifierat vis där inget kunnat kopplas 

till deltagarna (Vetenskapsrådet 2002; SFS 2003:460). I resultatet framställs empirin utifrån 

figurerade namn där vi dessutom tagit bort sådant som kan knytas till en viss person. För att 

skydda deltagarna har vi som forskare medvetet behandlat vårt material utefter att endast vårt 

syfte med studien skall uppfyllas, och inget annat. På så sätt har vi beaktat nyttjandekravet.  

 

Utifrån dessa ovanstående krav samt att ingen inom forskning skall kunna påverkas fysiskt 

eller psykiskt av ett deltagande i studien anser vi inte vårt val av intervjupersoner vara 

problematiskt ur en etisk synpunkt. Detta då intervjupersonerna är medarbetare inom 

kvinnojouren och eftersom vi mött dem i deras profession eller engagemang (SFS 2003:460).  

 

Metoddiskussion	  

Då syftet med vår studie var att förstå kvinnojourernas förutsättningar som organisation och 

hur dessa förutsättningar påverkar jourernas arbete med barn som upplevt våld i familjen samt 

bor på deras skyddade boenden var det naturligt för oss att utgå från en kvalitativ metod och 

genomföra en intervjustudie. Vår valda metod har genom intervjupersonernas berättelser gett 

oss en förståelse för kvinnojourernas organisation och arbete med barn som upplevt våld. 

 



 

 21 
 

Vi har i vårt urval sett intervjupersonerna som representanter för den kvinnojour de arbetar 

vid där individens subjektiva berättelser i form av upplevelser och erfarenheter (Bryman 

2011) har tolkats som uttryck för de innebörder och meningar som visar sig i intervjuerna om 

hur jourerna som organisation arbetar. Antalet intervjupersoner om nio stycken kvinnliga 

medarbetare speglade de ramar som studien haft i form av omfattning av tid och storlek samt 

rekommenderat antal deltagare. Ett större antal intervjupersoner hade kunnat bidra, förutom 

en rikare empiri, till en högre kvalité av studiens resultat och framställning. Att alla intervju-

personer var kvinnor är inget vi medvetet strävat efter utan det speglar organisationens 

utformning då den finns till för och drivs, till större delen, av kvinnor. Detta har format 

arbetet i att fokus lagts på mötet mellan kvinnor och barn där kvinnors upplevelser och 

erfarenheter har tagits tillvara. Då flest medarbetare är kvinnor är det svårt att nå män som 

medarbetare inom jourernas organisation men det hade varit intressant om möjlighet funnits 

att intervjua män och kvinnor utifrån ett genusperspektiv.  

 

Då vi valt att intervjua medarbetare där deras berättelser är vår empiri har vi samtidigt bortsett 

från barnens och kvinnans upplevelser. Barnen och kvinnans syn på kvinnojourernas 

organisation och arbete belyses därmed inte i vår studie och kan därför ses som en brist i vårt 

urval (Kvale & Brinkmann 2014; Bryman 2011). I enlighet med de etiska riktlinjer vårt 

lärosäte arbetar utefter ansåg vi det inte vara ett alternativ att bygga studien på intervjuer med 

barn eller kvinnor som annars hade kunnat belysa vårt syfte utifrån en annan dimension.  

 

Vi anser att vår intervjuguide varit välformulerad och att den gav oss svar på det vi ville 

studera. I efterhand hade den möjligtvis kunnat ha en mindre omfattning då intervjuerna blev 

långa och gav oss ett rikligt material att arbeta med. Som författare till denna studie har vi 

gemensamt tagit många beslut som fått konsekvenser för vårt arbete. Hur vi arbetat med 

utformning av intervjuguide, genomfört intervjuer och sedan bearbetat materialet har styrts av 

oss där vi varit medskapare (Kvale & Brinkmann 2014). Även om vi medvetandegjort våra 

kunskaper i ämnet går det inte frånkomma att vi påverkat vad som framställts. Vi har 

genomfört alla intervjuer tillsammans vilket har resulterat i flera fördelar såsom dubbel upp-

märksamhet där vi intagit olika kompletterande roller. I efterhand gavs möjligheten till att 

diskutera stämningen och miljön vid intervjun samt vår påverkan på intervjupersonen. De 

nackdelar vi sett med att gemensamt utföra intervjuerna är att det tagit längre tid då vi behövt 

närvara på alla intervjuer samt åkt otaliga mil för att samla in vårt intervjumaterial.	  
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Studiens	  tillförlitlighet	  	  

Det är inte möjligt att mäta en studies eller en metods tillförlitlighet utifrån olika värden då 

kvalitativa metoder används (Kvale och Brinkmann 2014; Bryman 2011). Vad forskare som 

tillämpar kvalitativa metoder däremot kan göra är att visa på studiens tillförlitlighet, tro-

värdighet, överförbarhet samt studiens objektivitet genom att medvetet agera på vissa sätt 

genom studiens gång (Bryman 2011). Vi har tydligt låtit studiens syfte och de regler som 

finns för genomförandet få styra vårt arbete för att följa en god tillförlitlighet. Därtill kommer 

vi då arbetet är klart återkoppla det och dess resultat till intervjupersonerna genom att de får 

en kopia av vårt arbete. Genom att vi redogjort för hur denna studie genomförts, vilka beslut 

som tagits under arbetsprocessen och vilka konsekvenser visar arbetet att det är trovärdigt. 

Vår handledare har även haft en granskande roll tillsammans med andra som läst vårt arbete. 

Inom kvalitativ forskning är det svårt att upprepa en studie och komma fram till samma 

resultat utifrån ett djup och inte en bredd då det som studeras är innebörder och meningar i 

sociala kontexter. Vi har genomgående i detta arbete försökt förmedla bra beskrivningar av 

studiens olika områden för att, om möjligt, sträva mot en god överförbarhet. Därtill har vi 

strävat efter att säkerställa att vårt arbete skett utifrån studiens syfte och att vi inte låtit våra 

personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka studiens resultat (Bryman 2011). 

 

RESULTAT,	  ANALYS	  OCH	  DISKUSSION	  

Detta avsnitt presenterar ett urval av det insamlade materialet som framkommit i denna studie. 

Empirin visar en bild av en tudelad och komplex organisation där jourernas verksamhet och 

organisation påverkas och formas av sin omgivning samt att den ideella organisationsformen 

har en betydelse i arbetet med barn som upplevt våld i familjen då det skiljer sig åt mellan 

jourerna i hur de arbetar. 

 

En	  resursstyrd	  organisation	  formad	  av	  omgivningen	  	  

Kvinnojourernas arbete utformas till stor del i relation till den kommun jouren befinner sig i 

och de andra aktörer som finns i dess omgivning. Detta visar sig tydligt i intervjuberättelserna 

då kvinnojourerna beskriver sitt arbete som avhängigt till de aktörer de samarbetar med och 

inte minst det samarbete som finns med socialtjänst och skola. Då Sverige har kommunalt 

självstyre bestämmer kommunerna över sin organisation och då alla kvinnojourer på något vis 

samarbetar med både sin hemkommun och andra kommuner påverkas kvinnojourerna direkt 
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av kommunernas intresse, ansvarstagande och resursfördelning. Empirin visar att det mest 

framträdande är ett samarbete som sker i en hierarki där att kvinnojourerna är en resurs-

beroende och bidragsstyrd organisation som påverkas och formas av sin omgivning där 

arbetet sammanfattningsvis fokuseras på mamman där barnen indirekt får ta del av det som 

erbjuds. 

 

Samarbete	  i	  en	  hierarki	  

Utifrån kvinnojourernas berättelser visar det sig att alla jourer tar emot kvinnor och barn som 

upplevt våld i familjen på sina skyddade boenden genom placeringar från socialtjänsten. Ett 

av kvinnojourernas organisatoriska uppdrag är att bistå kvinnan och barnet med stöd- och 

hjälpinsatser i kontakter med andra aktörer såsom myndigheter och andra verksamheter som 

finns runtomkring kvinnan och barnet (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). 

En jour beskriver att dessa kontakter varierar i omfattning: ”Det är ofantligt mycket 

myndighetskontakter, alltid när man ska lämna våld. Tio kontakter är standard, femton 

kontakter är inte ovanligt och tjugo är ingen sensation" (Ivana). Det varierar mellan 

kommunerna i hur jourerna arbetar med andra aktörer, vilken relation och kontakt de har med 

dem och vilka aktörer de samarbetar med. Gemensamt är dock att de alla har någon form av 

kontakt och samarbete med aktörer som socialtjänst, skola och polis. Utifrån en teoretiskt 

perspektiv tillhör dessa aktörer samma organisatoriska fält då de är myndigheter och 

verksamheter med liknande service inom samma område. Detta fält består av de aktörer som 

arbetar med barn som upplevt våld i familjen. Det omgivande fältet avgör hur kvinnojouren 

som organisation tillämpar samhällets värderingar och normer utefter sin organisations 

uppsatta mål om sin drivkraft, legitimitet och effektivitet i sitt arbete (Stern 1990; DiMaggio 

& Powel 1983). Samarbetet och relationen dem emellan påverkas därför utefter hur fältets 

aktörer tillämpar värderingar och normer och vad de på så sätt eftersträvar i sitt arbete. 

 

Kvinnojourerna beskriver att deras dagliga arbete till stor del består av att upprätthålla detta 

samarbete då de stödjer och hjälper kvinnan och barnet på ett sätt ingen annan gör. De 

beskriver att de följer kvinnan och barnet hela vägen från att de kommer till jourernas 

skyddade boenden tills de flyttar och det sker bland annat genom att jourerna stöttar och 

hjälper till vid myndighetskontakter, följer med på möten och finns på plats vid det skyddade 

boendet. Samarbetet ställer krav på jourerna att kunna samverka, samarbeta och upprätthålla 

ett nätverk av kontakter för att tillgodose det stöd och den hjälp kvinnan och barnet har. På så 
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sätt påverkas jourernas verksamhet av de aktörer som finns i omgivningen och deras 

inställning till samarbete med dem. Majoriteten av jourerna berättar att de stundtals har svårt 

att samarbeta med vissa myndigheter såsom skola och socialtjänst samt andra verksamheter 

inom kommunen. Samarbetet beskrivs som opålitligt, sårbart och nödvändigt. Socialtjänsten 

som samarbetspartner återkommer tydligt i jourernas berättelser där det sammanfattningsvis 

framträder en bild av att olika kommuners socialtjänster arbetar på skilda sätt i hur de 

förhåller sig till jourerna. Vissa jourer upplever att kommunerna inte vill ha ett samarbete med 

dem som i sin tur medför att de inte kan arbeta med barn som upplevt våld på det sätt de 

önskar. En jour beskriver ett samarbete med andra aktörer: 

 
I den här kommunen har insatserna till barn varit jättedåliga … vi har försökt att få till 
ett samarbete med andra verksamheter och öppenvården inom kommunen. De menar 
att: ’Jo ni får gärna skicka dem till oss men vi förstår inte riktigt vad det är vi ska skicka 
till er?’ Och då tänker jag att: ’Ni träffar inte mammor och barn som är våldsutsatta då?’ 
men då menar de på att: ’Nej, det kan vi ta hand om själva.’ Så de vill inte gärna ha 
något samarbete. Men det är en annan sak med en annan verksamhet inom kommunen, 
de ringde hit och ville ha ett samarbete. För de säger att de även kommer möta mammor 
och pappor som är utsatta för våld och då kan de hänvisa dem till oss. För vi kan ju helt 
andra saker än de kan göra. Kunskaperna finns ju i kommunen, det finns jättemycket 
kompetens så varför inte hjälpas åt, samarbeta och avlasta varandra? – Maria  

 

Kvinnojouren beskriver hur samarbetet med vissa aktörer kan se ut och att det i vissa fall är 

problematiskt då en del aktörer inte alltid är villiga till samarbete. Detta kan tolkas utifrån 

Magnussons (2002) beskrivning av att det inom ett organisatoriskt fält finns hierarkiskt 

uppbyggda interorganisatoriska relationer. Jourerna påverkas på så sätt i sitt dagliga arbete då 

samarbetet blir styrt av den hierarkiska ordningen där exempelvis socialtjänsten som aktör 

dominerar fältet eftersom de har inflytande över befintliga resurser inom fältet och den politik 

som förs. Att samarbetet upplevs som opålitligt, sårbart och nödvändigt hos kvinnojourerna 

kan därmed bero på att fältets sammansättning av olika förväntningar och krav kan se olika ut 

och utfallen av samarbete kan därav variera (Magnusson 2002). Jouren beskriver att de kun-

skaper som finns inom kommunens geografiska område inte tillvaratas och det kan tolkas som 

att jouren inte motsvarar den önskvärda kompetens som efterfrågas för att samarbete ska 

fungera. Det går samtidigt urskilja att det finns vissa verksamheter som öppnar upp för 

samarbete med jourerna då de har en liknande syn på att det finns kunskaper att tillvarata 

inom fältet. Att samarbetet beskrivs som opålitligt, sårbart och nödvändigt med vissa aktörer 

kan även härröras från att kvinnojouren inte alltid är accepterad som en likvärdig samarbets-

partner och inte upprätthåller en rätt form av standard. Enligt DiMaggio och Powel (1983) 

anpassar sig en organisation efter fältets rådande normer för att bli accepterade och få 
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legitimitet. Jouren kan här ses som exempel på en aktör som inte uppfyller fältets krav på vad 

organisationen bör eller inte bör göra och vad andra aktörer kan ifrågasätta eller inte (Grape 

2006). Samarbetet kan beröras av att vissa aktörer är noggranna med att göra sitt arbete och 

särskilja sig från andra då de anser att de har högre legitimitet än andra. Då kommunen och 

socialtjänsten dominerar hierarkin, kontrollerar resurserna samt den politik som förs inom 

fältet medför att jourerna hamnar i en beroendeställning. Att ställa krav blir då svårt för 

jourerna och de måste förlita sig på socialtjänstens välvilja. 

 

Kvinnojourernas samarbete med myndigheter och andra verksamheter är ständigt närvarande i 

deras dagliga arbete och det tar mycket av deras tid att upprätthålla dessa relationer och 

kontakterna så att kvinnans liv fungerar. Jourerna beskriver att de ofta får jaga dessa kontakter 

då intresset hos andra aktörer inte alltid är detsamma i att ha en relation med jourerna. 

Relationerna och kontakterna med andra aktörer är ofta kopplade till kvinnan och tid för 

barnet prioriteras då inte eftersom tiden inte räcker till. En kvinnojour beskriver detta såhär: 

”Det är väldigt mycket att göra på ett sånt här ställe och då är det oftast barnen som kommer 

sist … det beror dels på resurser, att man faktiskt inte har tid” (Kristina). Barnen kan 

påverkas eftersom jourerna inte alltid har möjlighet att prioritera barnens behov och jourerna 

beskriver att det ibland upplevs frustrerande. Barnens skolgång och tillgång till skola är något 

som drabbas av hur samarbetet fungerar mellan aktörer samt inom eller mellan kommunerna. 

Eftersom kvinnor och barn ofta placeras i en jour utanför hemkommunen är ett samarbete 

mellan kommuner oundvikligt och samarbetet med kommunerna och skolan är avhängigt om 

barnen efter en flytt får tillgång till skola eller ej. Att jourerna inte får den uppmärksamhet de 

vill ha när det gäller samarbete med andra aktörer kan enligt Magnusson (2002) handla om att 

jourerna och deras arbete med kvinnor och barn inte inkluderas i fältets sammansättning av 

normer och värderingar kring hur arbetet med dessa grupper ska se ut. Hierarkin som finns 

inom fältet påverkar hur jourerna anpassar sig till fältets krav och regler och det kan vara så 

att jourerna inte får tillgång till resurser, legitimitet och ett utvecklat samarbete då de inte 

arbetar för att organisationens struktur ska bli accepterade utifrån fältets syn (DiMaggio & 

Powel 1983; Magnusson 2002).  

 

Det framkommer i intervjuerna att de jourer som har ett upparbetat samarbete med skola och 

socialtjänst främjar barnens skolgång då de snabbt kommer in i skola efter en flytt. Dessa 

jourer har exempelvis rutiner för hur en överflyttning skall ske och ibland även jourplatser på 

skolor som är ämnade för barn som bor på deras skyddade boenden. En av jourerna beskriver 
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samarbetet med kommunens skola: ”Det finns ett samarbete med skolan som har fungerat 

jättebra. Vi har en mottagningsskola som tar emot barn från andra kommuner och det gör de 

ganska snabbt, inom ungefär en vecka kan de få börja där” (Karin). De barn som bor på de 

jourer som har ett mindre utvecklat samarbete med skola och socialtjänst påverkas i större 

utsträckning av att inte få tillgång till att gå i skolan. Barnen får där ibland inte gå i skolan på 

flera veckor och jourerna berättar att det är svårt för dem att kunna påverka om skolan tar 

emot barn eller inte samt hur länge barnen får vara utan skolgång. En av jourerna berättar om 

skolplikten och att de upplever att den fråntas barnen då samarbetet inte fungerar med 

kommunens skolor: ”Skolplikten upphör plötsligt att gälla när man kommer till en kvinnojour 

och ett skyddat boende. Vi har haft lite hemundervisning då det kom en lärare hit, men det 

går inte att jämföra med en vanlig skolgång” (Ivana).    

 

Skolgången är en viktig del i barnens liv, en rättighet och en viktig skyddsfaktor. När 

skolgången påverkas av samarbetet som finns inom det organisatoriska fält som kvinno-

jourerna verkar inom berörs barnen eftersom de tas ifrån möjligheten att gå i skolan och 

därmed få tillgång till det skolan erbjuder i form av stöd, tillgängliga vuxna och socialt 

nätverk (Chanmugan & Teasley 2014). Jourerna har förväntningar och krav på sig från det 

omgivande samhället där de förutsätts leva upp till dem och därefter agera på ett visst sätt 

(Ineland 2006; Johansson 2006). Vissa jourer som upplever att samarbetet fungerar i 

kommunerna kan enligt Meyer och Rowan (1977) ha en legitimitet där de ses som en viktig 

aktör där deras åsikter och medverkan i ett samarbete är värdefull för att de lever upp till de 

krav och förväntningar som finns på dem. Andra jourer har en upplevelse av att samarbetet 

inte fungerar och det kan förklaras med att jourerna inte uppfyller de krav och förväntningar 

som omgivningen har på dem och därmed är de inte legitima att samarbeta med. Om 

jourernas är beredda att anpassa sig till omgivningens krav och förväntningar får de 

legitimitet och därefter kan de bli framgångsrika i ett samarbete. Genom ett lyckat samarbete 

kan jourerna där få andra organisationer att arbeta i enlighet med kvinnojourernas intresse 

genom att jourerna ges makt och resurser som finns tillgängligt inom fältet (Meyer & Rowan 

1977) där allt sker i ett utbyte dem emellan. Om jourerna inte är villiga att anpassa sin 

verksamhet generellt, inte bara när det kommer till barns tillgång till skolan, går det i längden 

ut över barnen eftersom arbetet kräver ett fungerande samarbete för att barnen skall få sina 

behov tillgodosedda. Annars krävs det att jourerna har egna resurser att tillgå och genom att 

ha egna resurser minskar jourerna sitt beroende till fältet och kan då få möjlighet att arbeta 

utifrån sina egna förutsättningar. 
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En	  resursberoende	  och	  bidragsstyrd	  organisation	  	  

Likt andra organisationer är kvinnojouren beroende av resurser för att kunna bedriva sin 

verksamhet (Hasenfeld & Gidron 2005). Det som skiljer jourerna från offentliga verksamheter 

är att de behöver söka större delen av sina ekonomiska resurser hos andra organisationer, 

såsom kommun och stat (Johansson 2001). Jourerna är även beroende till viss del av andra 

resurser som ideella medarbetare och frivilligt bidragsgivande såsom gåvomedel.  

 

Vissa jourer berättar att de söker bidrag från kommunen varje år medan andra söker vart 

tredje år. Detta medför olika förutsättningar för att bedriva en verksamhet då några jourer inte 

har finansiella resurser samt personal som varar längre än vad avtalet omfattar och därmed 

inte kan planera verksamheten i en längre utsträckning. I kvinnojourernas berättelser framgår 

ett tydligt resursberoende till kommunen och staten där de menar att deras arbete ständigt 

styrs av att söka bidrag vilket tar mycket tid och energi av deras arbetstid. Jourernas 

berättelser visar dessutom att flera kommuner kräver motprestationer från dem för att deras 

ansökningar skall godtas. Exempel på krav av motprestationer är statistik på vilka stöd- och 

hjälpinsatser som erbjudits samt hur många kvinnor och barn som fått ta del av insatserna. 

Även krav på att jourerna för dokumentation kring de placerade kvinnorna och barnen finns. 

Jourerna upplever att allt detta administrativa arbete tar tid från de personalresurser som finns 

i form av anställda i jourerna. Vissa jourer menar även att de egentligen inte vill föra någon 

dokumentation men att kommunen har krav på dem att de skall dokumentera för att få bidrag 

från dem och därefter uppfyller de kommunens krav. Alla dessa faktorer skapar tillsammans 

en osäkerhet över att jourerna inte har en ekonomisk trygghet under en längre tid samt få 

anställda som medför en ständigt överhängande press och oro över verksamhetens 

överlevnad. En kvinnojour beskriver arbetet på följande sätt: 

  
Att jobba på en kvinnojour är både en frihet och en osäkerhet och det pendlar verkligen 
emellan. Osäkerheten är inte okej i längden, den sliter på folk. Vi söker kommunala 
bidrag bland annat, och det täcker långt ifrån våra omkostnader men vi ska ändå söka 
dem från flera kommuner varje år. Vi ska hinna med alla dessa bilagor, lämna med våra 
planer, våra budgetar och vi vet inte egentligen vad vi ska lämna med. Jourerna ska inte 
behöva hanka sig fram för att det inte finns en långsiktig finansiering … Vem börjar 
jobba på en jour när man inte vet hur det ser ut? – Ivana  

 

Arbetet beskrivs som delar av både frihet och osäkerhet men där osäkerheten ändå tolkas som 

det mest överhängande som präglar arbetet. Flertalet av jourerna upplever en ovisshet över sin 

anställning samt möjligheterna till att planera verksamheten utefter de resurser som finns. Det 
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finns ett tydligt beroendeförhållande till omgivningen där kommunen som den dominerande 

aktören på fältet kontrollerar hur resurserna används inom jourerna (Magnusson 2002). 

Jourerna måste därför anpassa sig till de krav och förväntningar som finns, även om det 

egentligen inte är önskvärt som i exemplet med dokumentationen, för att de skall uppfylla 

kraven på att vara en formell och professionell organisation och på så sätt får de tillgång till 

de resurser som finns (Hasenfeld & Gidron 2005; Magnusson 2002). Med professionell i detta 

sammanhang åsyftas en verksamhet som använder sig av gällande arbetssätt och metoder som 

finns att tillgå på fältet för att uppfylla de krav och förväntningar på vilket arbete som ska 

utföras med barn som upplevt våld för att verksamheten skall vinna legitimitet (Garrow & 

Hasenfeld 2014; Meyer & Rowan 1977). Jourernas verksamheter påverkas även av 

relationerna med stat och kommun då de genom bidrag och regler indirekt styr organisat-

ionernas överlevnad eftersom dessa två är de största aktörerna som genom bidrag finansierar 

jourernas verksamheter. Dessutom fyller stat och kommun en funktion där de sätter krav och 

regler på jourerna såsom lagar, riktlinjer och motprestationer såsom dokumentation som 

indirekt styr deras arbete. Detta berör i sin tur vilken form av stöd och hjälp jourerna kan ge 

till de barn och kvinnor som söker stöd och hjälp hos dem (Garrow & Hasenfeld 2014). 

 

Vissa jourer uttrycker att all den tid som läggs på administrativa arbetsuppgifter som att söka 

bidrag, skriva bilagor och dokumentera skulle kunna riktas till barnen istället. En kvinnojour 

förklarar det såhär: ”Vi sökte pengar så att vi kunde anställa en till för att hjälpa mig i arbetet 

när det gäller barnen … för att det ska bli ordentligt. Det behövs för det är många barn vi 

kommer i kontakt med” (Maria). Det går ur jourens berättelse tolka att de blir avhängiga till 

om det inom jouren finns ett engagemang och en vilja att söka pengar utifrån för att utveckla, 

anpassa och ha en hållbar verksamhet, inte minst för de barn som befinner sig på deras 

skyddade boenden. Det beroendeförhållande som finns mellan jourerna, stat och kommun 

genererar ett utbyte av bland annat resurser och legitimitet utefter hur de tillämpar de 

institutionella krav som finns inom fältet. I utbyte mot finansiella resurser måste jourerna 

anpassa sin verksamhet utifrån de institutionella krav och förutsättningar som finns på vad 

deras arbete skall inkludera (Ineland 2006; Johansson 2006). Om en jour har engagerade 

anställda och arbetar för att uppfylla dessa informella krav som finns i beroendeförhållandet 

får den jouren tillgänglighet till fler resurser och kan då utveckla eller kvarhålla sin 

verksamhet. Därmed blir de barn och kvinnor som söker stöd och hjälp hos jourerna 

avhängiga vilken jour de kommer till, vem som arbetar där samt vilken hjälp som där ges. 
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Osäkerheten över tid och resurser som finns inom kvinnojourerna berör barnen och det är 

något som tydligt visar sig i jourernas berättelser. En jour beskriver vidare: ”Barnen kommer i 

kläm, det gör de. Vart de än kommer så är det barnen som kommer sist” (Edina). Frustrat-

ionen över att inte veta om verksamheten kommer fortlöpa i samma anda och att tiden inte 

finns till arbete med barnen samtidigt som det finns svårigheter för jourerna att kunna påverka 

den rådande situationen är ständigt närvarande hos jourerna. De är beroende av finansiella 

resurser men jourerna uttrycker samtidigt att de är beroende av statens och främst, 

kommunens intresse och engagemang av deras verksamhet. Hade jourerna haft en större 

tillgång till egna resurser hade de däremot inte varit beroende av deras intresse och 

engagemang. Då det finns ett samband mellan tillgången till resurser från kommunen och det 

stöd som jourerna har möjlighet till att ge (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 

2011) blir kommunen en viktig del i hur jourerna kan utforma sitt arbete med barn. Det finns 

en önskan hos många jourer om en ökad tillgång av resurser i form av utbildning, kunskap 

samt mer personal. Bristen på dessa resurser medför att jourerna sällan kan ge barnen det stöd 

och hjälp de är i behov av samtidigt som de tar emot barnen och därmed är medansvariga för 

barnen då de bedriver en insats från socialtjänsten. Flera av jourerna berättar att de får avslag 

på sina ansökningar i vissa ändamål som utbildning och nyanställning av personal som i 

längden inverkar på deras verksamhet. En jour beskriver beroendeförhållandet till 

omgivningen och vad det kan betyda för verksamheten: 

 
Med mer medel och mer pengar skulle vårt arbete bli ännu bättre, det hänger mycket på 
det. Sen den här oron att hela tiden känna att man inte vet om man är anställd nästa år 
och man kan inte planera upp en verksamhet. Vi gör så gott vi kan utefter de resurser vi 
har, hade vi mer skulle vi kunna erbjuda mer … Jag skulle vilja att någon bara håller på 
med barnen, någon som bara har den biten. Det skulle kännas jätteskönt att någon har 
den tiden, möjligheten och kunskapen. Det har alltid varit så, att det fattas resurser inom 
jourverksamheten. Man får vara glad över att vi har personal över huvud taget. – Pia  

 

Många jourer beskriver, som sagt, en frustration över knappa resurser och att de vill mer i 

arbetet med barn än de har möjlighet till. Trots detta resursberoende som de flesta jourer 

beskriver i sina berättelser som tidskrävande och ofrånkomligt ger flera jourerna samtidigt 

uttryck för att de bedriver ett bra arbete och en fungerande verksamhet utifrån de sparsamma 

resurser som finns. Detta kan i förhållande till de teoretiska perspektiven om att fältet utifrån 

påverkar organisationernas verksamheter med sina krav och förväntningar (Meyer & Rowan 

1977) även bero på engagerade och drivna aktiva inom jouren, anställda eller ideella, som 

genom kreativitet och ansvarstagande tar vara på de resurser som finns. 
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Förutom ett finansiellt beroende till stat och kommun finns även ett beroende till 

omgivningen i form av tillgång till barn och kvinnor som är i behov av skydd, stöd och hjälp 

som erbjuds inom kvinnojourerna. Dessa kvinnor och barn är jourernas råmaterial och utan 

dem behövs ingen verksamhet (Hasenfeld 2010) vilket dessutom är jourernas ideologiska 

mål; att våld i nära relationer inte skall vara en anledning till att deras verksamhet finns 

(Eriksson 2010). Idag är dock många jourer fullbelagda och jourerna berättar att de dessutom 

tar betalt i form av en dygnskostnad av socialtjänsten då de placerar kvinnor och barn på deras 

skyddade boenden. De anser att det är ett värdefullt tillskott till deras ekonomi då den övriga 

finansieringen inte räcker till. Kostnaden för en placering varierar, från ca 300 till 1200 kr per 

dygn. Om det är hemkommunen som placerar får de en lägre avgift än andra kommuner och 

på så sätt gynnas kvinnojourerna av placeringar från andra kommuner. Ett par jourer berättar 

även att deras hemkommun inte alltid anser att det är deras uppgift att betala för placerade 

kvinnor och barn då det är de som finansierar jourernas verksamhet. 

 

Kvinnojourerna behöver förutom tillgång till finansiella resurser och råmaterial även uppvisa 

för staten och kommunen att deras arbete fyller det syfte samt upprätthåller den kvalité de 

säger sig utföra. De krav som omgivningen ställer på jourerna utifrån anpassning och 

förväntningar som omgivningen ställer på dem får jourerna att därefter förändra sin 

verksamhet. En av jourerna beskriver denna utveckling på följande sätt: 

 
Vi är en ideell förening och lever på bidrag från kommunen. Men vi har haft tur för nu 
får vi treårsavtal. Det har varit jättejobbigt att söka varje år innan och ett år fick vi nej 
också … Det är viktigt med statistik och att man kan visa för kommunen vad vi gör. Vi 
måste också kvalitetssäkra oss och bli professionella. – Maria  

 

Jourernas uppgift är som människobehandlande organisationer att skapa trygghet, förvara och 

ta ansvar för de kvinnor och barn som är i behov av det stöd och hjälp de erbjuder (Hasenfeld 

2010). Både verksamheten samt kvinnorna och barnen är i behov av att arbetet förbättras och 

förändras för att de skall få tillgång till resurser de bör ha för att överleva men även för att 

kunna bedriva ett gott arbete med de barn som upplevt våld i familjen. Att verksamheten 

dessutom får legitimitet från omgivningen är viktigt för jourerna (Ineland 2006) då det stärker 

det stöd som jourerna är i behov av. Stödet bidrar därmed till stabilitet och mer resurser. För 

att stärka sin legitimitet är anpassning och utveckling av verksamheten nödvändigt för att de 

skall kunna uppfylla de institutionella krav som finns i omgivningen (Meyer & Rowan 1977). 

Det framgår ur intervjuberättelserna att vissa kvinnojourer trots knappa försök att anpassa sig 
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till omgivningen ändå har tillgång till en del av omgivningens resurser och då även en viss 

legitimitet därifrån. Omgivningen består inte endast av andra myndigheter, verksamheter och 

aktörer utan samtidigt individer som ger jourerna tillgång till resurser i form av gåvomedel 

men även råmaterial av kvinnor och barn som upplevt våld (Hasenfeld 2010; Meyer & Rowan 

1977). Detta kan ge en splittrad syn på vad som ses uppfylla kraven på legitimitet då 

kvinnojourernas berättelser visar på att legitimitet ändå ges från kvinnor, barn samt andra 

intresseorganisationer och individer i omgivningen samtidigt som det inte alltid ges från 

kommunen då de ibland nekas bidrag och resurser. Denna typ av legitimitet kan vara en form 

av en social legitimitet från det omgivande fältet som bidrar till att verksamheten fortlever och 

där den ekonomiska legitimitet i form av resurser då inte är det viktigaste (Stern 1999; 

DiMaggio & Powell 1983). 

 

Mammafokuserat	  arbete	  	  

Kvinnojourerna arbetar utifrån att ge skydd, stöd och hjälp till kvinnor och barn som upplevt 

våld i familjen (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). Enligt forskning har 

barnens mamma alltid haft en betydande del i de insatser som rör barn där jourerna genom att 

arbeta med mamman samtidigt hjälper barnen då de indirekt får ta del av den insats som 

erbjuds mamman. Barn mår bra av att ha tilltro till minst en förälder och då är det viktigt att 

mamman fungerar i sitt föräldraskap (Poole, Beran & Thurston 2008). Vad som framkommer 

i intervjuerna är att jourerna i stor utsträckning arbetar på detta sätt med att ge stöd och hjälp 

till kvinnorna. Det medför att barnen inte alltid prioriteras då mycket tid och resurser läggs på 

kvinnan i att upprätthålla hennes kontakter med andra aktörer och stötta henne i hennes 

livssituation. Många av jourerna upplever att de har sparsamt med tid att lägga på sitt arbete 

där barnen inte prioriteras och där arbetet med dem sker som en naturlig del då de följer med 

sin mamma. En jour beskriver detta på följande vis: ”När mammorna inte är stabila i sin 

föräldraroll, då har barnen det jättejobbigt så det är hela tiden att hjälpa mamman faktiskt. 

Det gäller ju att barnen känner sig trygga och stabila och det gör man också genom att 

hjälpa mamma att återta sin föräldraroll” (Ulla). 

 

Större delen av det stöd och den hjälp som på kvinnojourerna ges till barnen sker genom att 

mestadels av jourernas tid och insatser ges till kvinnan där hon får ta del av de resurser som 

finns att tillgå inom jouren. Arbetet med barn sker då sekundärt eftersom de följer med sin 

mamma till jourernas skyddade boenden. Ur en teoretisk aspekt kan denna syn på arbetet med 
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barn komma ur att det arbete som ger legitimitet och resurser från det omgivande fältet är 

arbetet med kvinnan då kvinnojouren som organisation har vissa förväntningar och 

antaganden på vilket arbete de skall utföra (Ineland 2006), som då kan tolkas vara ett arbete 

fokuserat på kvinnan. Även om jourerna till viss del säger sig arbeta med ett fokus på barnen 

har de inte alltid möjlighet till det arbetet då resurserna inte räcker till och jourerna får därmed 

anpassa sin verksamhet utefter vad som är praktiskt möjligt för att bevara sin struktur, 

legitimitet (Levin 1998) och verksamhetens överlevnad. Dessutom kan det innebära 

svårigheter för jourerna som ideella organisationer att få legitimitet att arbeta med de barn 

som upplevt våld då det inom det organisatoriska fältet finns andra aktörer som har större 

inflytande över de befintliga resurser som finns inom fältet. Det kan vara aktörer som Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP), skolkuratorer samt kommunens socialtjänst och då dessa kan 

antas ha en högre status än de ideella jourerna blir det svårt för dem att inom fältet konkurera 

om samma resurser (Stern 1999; DiMaggio & Powell 1983; Magnusson 2002). 

 

Flera av jourerna berättar att de utefter, vilka möjligheter de har av tillgång till resurser samt 

förväntningar som finns på deras verksamhet, arbetar olika med barnen för att tillgodose deras 

behov av vissa stöd- och hjälpinsatser. Alla jourer menar att de på något vis arbetar med andra 

aktörer inom fältet för att barnet skall få det de är i behov av. En jour berättar följande:  

  
Vi jobbar med en annan verksamhet inom kommunen där de jobbar med barn som 
upplevt våld. Det är bättre att vi gör vissa saker sen får andra göra andra saker. Vi gör 
det vi är bra på och så får de göra det de är bra på men det viktiga är ju att barnen får det 
stöd de behöver. Vi har gjort det valet att vi inte ska vara bra på allt – Ulla   

 

Även om arbetet inom jourerna ofta fokuseras på kvinnan får barnet många gånger enligt 

jourernas berättelser stöd och hjälp från andra aktörer som de anser vara kvalificerade i att 

arbeta med de barn som upplevt våld. De beskriver att det ofta inom det omgivande fältet 

finns en god kompetens men även en konkurrens där de alla inte kan utföra samma arbete 

med de barn som upplevt våld. Det finns på ett organisatoriskt fält olika sätt att arbeta där 

vissa aktörer har speciella arbetsuppgifter. På ett fält är resurserna begränsade och alla aktörer 

kan inte i samma utsträckning få ta del av dem utifrån den maktstruktur som finns i hierarkin 

inom fältet. Synen på att jourerna i vissa kommuner besitter den legitimitet de bör utefter 

omgivningens krav och förväntningar bidrar till att de anpassar sin verksamhet och arbetar 

med andra aktörer för barnens skull (DiMaggio & Powell 1983; Magnusson 2002). Konkur-

rensen inom fältet präglar utformningen av de verksamheter som finns där då det inte är 
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möjligt för alla att utföra samma arbete för samma grupp av individer. Då jourerna länge har 

arbetat med kvinnan och dessutom har skyddade boenden som i stor utsträckning används av 

fältet som insatser har de legitimitet för det de arbetar med men när det kommer till barnen 

har de inte samma drivkraft och legitimitet. Därför använder jourerna fältets andra aktörer 

(Stern 1999; DiMaggio & Powell 1983). Det kan även tolkas utifrån att resurserna inom fältet 

är begränsade och då kommunen i vissa beslut måste vara selektiv, som när det kommer till 

resursfördelning, kan deras arbete styras utifrån ett eget vinstintresse. Om det är socialtjänsten 

och kommunens uppgift att skydda kvinnorna och barnen från våldet i hemmet och att få 

kvinnan att fungera i sin livssituation för att kunna ta hand om sina barn kommer barnen sist. 

Dessutom finns det andra aktörer som kommunen ser som legitima till att ge barnen stöd- och 

hjälpinsatser och då blir kvinnojourernas uppgift att endast behöva tillgodose deras behov av 

skydd. Kommunen använder på så sätt jourerna för att tillvarata sina egna intressen. 

 

Det går ur intervjuberättelserna att urskilja att jourernas syn på barnet till viss del fortfarande 

är som objekt till sin mamma (Källström Cater 2004; Øverlien 2011) eftersom barnen inte 

alltid får möjlighet att få ta del av insatser som är riktade till dem då flertalet av de som 

erbjuds riktas till kvinnan. En jour beskriver deras arbete utifrån ett fokus på kvinnan: 

 
Det är inte barnen som kommer i första hand hos oss, de är liksom med. Så är det. Det 
blir kvinnan som kommer i första hand när det är en kvinnojour. Vi har inga specifika 
arbetssätt hur vi jobbar med barn … Här blir det lite som ett paket. Så ska man inte 
prata när det gäller människor men det blir ändå så att barnen följer med och vi gör det 
bästa vi kan för dem – Elsy  

 

Dock berättar flera av jourerna att de samtidigt arbetar med barnet utifrån att de ser barnet 

som brottsoffer med egna behov och som egna individer. Kvinnojourernas syn på barnen är 

komplex i det syfte att de talar varmt om barnen, bryr sig om dem och uttrycker sitt förhål-

lningssätt gentemot dem på ett vis men när de berättar om hur de arbetar visar historien något 

annat. Detta kan enligt en teoretisk tolkning vara ett exempel på institutionell isomorfism då 

jourerna i sitt beroendeförhållande till det omgivande fältet av bland annat finansiella resurser 

och tillgång till kvinnor och barn strävar efter legitimitet och stabilitet genom att uttala sig 

arbeta på ett visst vis som inte visar sig i deras berättelser (Meyer & Rowan 1977). Att 

kvinnojouren säger sig arbeta på ett visst sätt men inte visar det i sitt dagliga arbete kan tyda 

på att organisationens och verksamheternas arbetssätt med barn formas av hur det omgivande 

fältet har institutionaliserats utifrån de krav och förutsättningar som finns på jourerna (Ineland 

2009), att det är en kvinnojour och inte en barnjour. Då kommer kvinnorna automatiskt i det 
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främsta rummet och barnen därefter. Genom att bygga in de institutionella krav som finns på 

verksamheten skyddas den från kritik och ifrågasättning och blir samtidigt legitim (Meyer & 

Rowan 1977). 

 

Den	  ideella	  organisationens	  anda	  i	  arbetet	  med	  barn	  	  

Kvinnojourer har, som ideell organisation, gemensamt att de är ideologiskt grundade och 

därefter bedrivs deras verksamheter av en tydlig moralisk prägel som speglar det arbete de 

utför (Garrow & Hasenfeld 2014). Utifrån empirin går det att utläsa att jourerna inte arbetar 

på ett liknande sätt med barn som upplevt våld i familjen samt att arbetet styrs utifrån en 

ideell anda som influeras av en moralisk prägel på arbetet med barn samt synen på det arbete 

de utför. Det skiljer sig i hur jourernas verksamheter är organiserade utefter hur de anammar 

ideologin om varför jourerna skapades och hur de därefter utför sitt dagliga arbete.  

 

Den	  moraliska	  prägeln	  inom	  kvinnojouren	  

Det framkommer i kvinnojourernas berättelser att det skiljer sig i hur de låter ideologin av en 

moralisk prägel påverka arbetet med barnen som bor på deras skyddade boenden. Graden av 

ideologisk tillämpning i jourernas arbetssätt påverkar deras syn och förhållningsätt i arbetet 

med barn, om de skall arbeta på ett mer eller mindre professionellt sätt. Intervjuberättelserna 

visar att jourernas arbete sammanfattningsvis skiljer sig där det går att urskilja två riktningar i 

hur de förhåller sig i arbetet med barnen. Den ena har medarbetare som vill anpassa sig utefter 

omgivningens krav och förväntningar i att förändra sitt arbete med kvinnor och barn som 

upplevt våld i familjen och arbeta för att organisationen skall bli en mer professionell sådan. 

Den andra har medarbetare som vill fortsätta bedriva en stark och självständig organisation 

där kvinnans röst tillvaratas, inte bli en organisation som är lik och lyder under socialtjänsten. 

Fokus läggs där på kvinnan samt att hon skall bli bemött av en jämlik medmänniska, inte en 

professionell. En kvinnojour beskriver utifrån att de aktivt arbetar för att utveckla 

verksamheten där de strävar för att bli mer professionella: 

  
Jag klarar inte av det när man är vän med kvinnan, för man kan inte hjälpa någon på det 
viset, aldrig … det tycker jag är helt fel och jag vänder mig emot det. Det är som den 
gamla stammen lite. Det här liksom: ’Systerskap, vi ska kämpa för systrarna’ medans 
det kommer upp en annan generation nu känner jag där man vill vara professionell, man 
vill ha en adekvat utbildning. Så det är två världar som möts. – Kristina 
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I förhållande till de jourer som vill förändras och bli mer professionella finns de som inte i 

samma utsträckning är villiga till att anpassa sig och utvecklas utan mer bevara det som finns. 

En kvinnojour argumenterar för betydelsen av att fortsätta vara en självständig rörelse: 

 
Vi har ett önskemål om att få bli självständiga jourer och inte lyda under någon 
myndighet. Det fanns en anledning till att jourerna startade … det är viktigt att veta 
varför jourerna bildades, vad våra rötter är och vilken rörelse vi är. Vi är inte en liten 
myndighet utan vi ska vara självständiga, fristående jourer. Sådana ideologiska frågor är 
viktiga att hålla levande. – Ivana  

 

En verksamhet utformas i relation till samhällets krav för att verksamheten skall få legitimitet 

och utvecklas (Meyer & Rowan 1977). Även normer och sociala strukturer i samhället kan 

påverka utvecklingen av en verksamhet genom att antingen stimulera eller förhindra den 

(Evans 2014). Ideella organisationer är sociala konstruktioner eftersom de konstrueras av 

människor och hur deras förväntningar ser ut på en verksamhet (Ineland 2006). Jourernas 

tudelade syn på förhållningssätt kan därmed förklaras genom att jourerna själva tillämpar de 

normer, krav och förväntningar som finns på dem då de eftersträvar legitimitet. Det kan vara 

så att kommunerna ibland har krav på att jourerna skall utföra ett mer professionellt arbete 

utifrån vissa strukturer och metoder. Om jouren då tillämpar de krav och förväntningar som 

finns på verksamheten formas och förändras den på så sätt gentemot de normer och sociala 

förväntningar som finns från omgivningen och legitimitet ges då i utbyte (Ineland 2006; 

Meyer & Rowan 1977). Hur jourerna organiserar sitt arbete utifrån förhållningssätt och 

professionalitet kan även komma från att de själva. Utefter samhällets svaga struktur och syn 

på vad jourernas arbete skall innebära tillämpar en egen syn och ett eget engagemang (Levin 

1998). Jourernas anknytning till en moralisk prägel i sitt ideellt organiserade arbete kan 

utifrån medföra konsekvenser där stat och kommun inte alltid ser jourernas som att de besitter 

en hög legitimitet och professionalitet i sitt arbete (Meyer & Rowan 1977). Därmed har 

jourerna oklara krav och förväntningar på vilket arbete de skall utföra och sätter därefter sin 

egen prägel på arbetet med barn som upplevt utefter sina egna ambitioner. 

 

Det går dessutom att se en skillnad i intervjuberättelserna beroende på vilket förhållningssätt 

kvinnojourerna intar och vilket fokus barnen får i deras arbete. Barnen berörs av att de får ett 

skiftande bemötande i om de prioriteras få stöd och hjälp från jouren eller om det endast är 

deras mamma som prioriteras. Arbetet med barn styrs utefter vilken utsträckning jourerna 

tillämpar samhällets krav och riktlinjer i frågor som rör barn i sin verksamhet, och en jour 

förklarar arbetet med barn på detta vis: 
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Jag tror inte att ett barnperspektiv funnits med tidigare. Jag tror att det är beroende på 
vilka människor vi är, vad vi ser och vad vi drivs av och det har kanske funnits några 
som drivits mycket av barnen och mindre av kvinnorna och då har barnen kommit fram. 
Man har ju haft kvinnorna i främsta rummet … och min största tid går ändå mer mot 
kvinnorna än mot barnen. Ska det bli bättre för barnen behöver jouren ha någon som 
bara har fokus på dem, annars tar kvinnorna över. – Karin  

 

Øverlien (2011) beskriver att kvinnojourernas arbete har skiftat i hur de ser på barnen idag 

mot förr. Hon menar att barnen gått från att ses som objekt till att idag ses som subjekt med 

egna rättigheter där jourerna tillvaratar barnens position som brottsoffer. Från jourernas 

berättelser går det att utskilja att synen på barn som objekt i viss mån lever kvar då en del 

jourer fokuserar på barnens mammor i att hjälpa och stödja dem. Att vissa jourer vill fortsätta 

vara starka och självständiga och hålla kvar i tanken att de bildades för kvinnan och även idag 

arbetar därefter kan bero på att organisationen inte påverkas av de normer och krav som 

vanligtvis finns i samhället i ett öppet system (Ineland 2006). De jourer som därmed inte 

anpassar sig har mer slutna system där deras verksamheter har en sådan stark ideologisk kärna 

av en moralisk prägel att de inte influeras och vill följa samhällets förändring i syn på barn 

som egna individer. Detta kan således härröra från att jourerna till viss del är ett slutet system 

som inte låter sig påverkas då de vill vara självständiga och starka företrädare för kvinnor och 

barn oavsett vilka diskurser som förs i samhället (Ineland 2006).  

 

Jourernas egentliga uppkomst kan även ha en del i att förklara varför fokus fortfarande riktas 

mot kvinnan. Jourerna är och var inte från början till för barnen utan synen på barnen som 

individ med egna behov har tillkommit under senare år då barnets rättigheter har hamnat i 

fokus och stärkts. Den moraliska prägeln på arbetet har enligt Garrow & Hasenfeld (2014) en 

betydande del då den definierar jourernas uppdrag och kan därmed förklara varför arbetet till 

en stor del ser ut på ett visst sätt. I tidigare studier har det visat sig att kvinnojourerna 

uppfattar att barnens behov av stöd och hjälp inte alltid kan tillgodoses av dem själva 

(Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). Jourernas berättelser styrker detta då de 

ger exempel på att det finns svårigheter att upprätthålla en kontinuitet i arbetet med barnen 

som bor på deras skyddade boenden med endast ideella medarbetare.  

 

Inom det organisatoriska fält som innefattar barn som upplevt våld i familjen finns det olika 

sätt att arbeta, som ovan beskrivet, därav skiljer sig arbetet mellan olika aktörer som finns på 

fältet och där insatser i form av liknande service finns att tillgå (DiMaggio & Powel 1983). 

Intervjuberättelserna visar att även jourernas verksamheter skiljer sig åt i deras arbetssätt 
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vilket kan sammanfattas gå åt två håll i hur de möter barnens olika behov. Det ena beskrivs av 

jourerna som ett mer praktiskt och aktivitetsstyrt arbetssätt och det andra som ett mer 

stödjande och terapeutiskt. En jour beskriver att deras arbete domineras av lek, stimulans och 

utflykter: 

 

Jag tror det viktigaste är att man bara sitter ner och läser för barnen, går ut med dem, 
handlar pedagogiska leksaker till barnen. Att de har någon form av aktivitet för någon 
terapeut är man ju inte, man ska ju inte ta den biten … Vi brukar hälsa på dem i boendet 
och om det finns barn så går vi ut och äter eller tar en fika. – Zara 

 

En annan jour beskriver sitt arbete utifrån ett fokus på samtal där barnen görs delaktig 

samtidigt som de arbetar på ett praktiskt vis: 

 
Vi tar emot barnet för ett första samtal när de kommer hit. Sen ser man hur gammalt 
barnet är och vad barnet behöver, vilka behov som finns och hur barnet mår. Det kan 
vara små barn som man inte kan ha samtal med och då blir det att man ritar eller leker 
med små dockor. Det kan vara så att barnet är i jättebehov av att få prata om vad som 
har hänt. Då gör vi det genom olika sätt. Vi har böcker vi kan läsa, vi har lite nallekort 
så man kan beskriva känslor, vi har olika dockor med känslouttryck, vi ritar och pysslar. 
Man gör någonting när man pratar med barn, man kan inte bara sitta ner och prata med 
ett barn, det blir konstigt. – Kristina 

 

Utifrån en teoretisk tolkning kan kvinnojourernas olika arbetssätt med barnen komma ur att 

kvinnojourernas olika verksamheter inom dess organisation har olika krav och förväntningar 

på sig från det organisatoriska fält de befinner sig inom samt en skiftande inställning till att 

därefter anpassa sig (Meyer & Rowan 1977). Vissa jourer har en hög legitimitet och det kan 

därför tolkas att det arbete de utför anses som ett professionellt arbete med exempelvis 

barnsamtal och en terapeutisk hållning som är baserat på att uppfylla fältets krav och 

förväntningar utifrån dess normer och värderingar på vilket arbete de skall utföra. Om 

jourerna uppvisar en acceptabel struktur i arbetet ökar deras tillgång till resurser samtidigt 

som de börjar likna och smälta samman med fältets struktur och går mot att efterlikna andra 

institutioner, som exempelvis socialtjänsten (Magnusson 2002). Deras gränser till 

omgivningen öppnas då upp och leder samtidigt till att de i större utsträckning påvekas av 

normer och värderingar från fältet (Ineland 2006). De jourer som arbetar för en ökad 

legitimitet och professionalitet i arbetet med barn kan då frångå den ideologiska ursprungs-

tanke om varför kvinnojourerna startade som opinionsbildande och en stark röst för kvinnorna 

där de hjälpsökande får mötas som medmänniskor av en jämlik (Eriksson 2010). Olika 

arbetssätt inom en organisation kan även formas av olika sociala strukturer och normer i 
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samhället genom att dessa på olika vis stimulerar eller förhindrar verksamhetens utformning 

och förändring av sitt arbete (Evans 2014). Att vissa jourer kan ses arbeta utifrån ett mer 

professionellt arbetssätt med barnen kan då tolkas komma från att omgivningen stimulerar 

dem genom en stor påverkan av vad de anser vara det bästa. 

 

Andra jourer arbetar mot att bevara sin styrka och självständighet i ett relativt slutet system 

byggt på den ideella organisationens anda där mötet skall ske utifrån en solidarisk handling 

(Eriksson 2010). Detta kan medföra att verksamheten inte förändras i arbetet med barn på det 

vis omgivningen anser vara det bästa. På så sätt har jourerna inga förväntningar på sig som en 

ideell organisation att uppfylla vissa krav i arbetet med barn och därav ökas inte deras 

legitimitet från fältet och tillgången till resurser (Magnusson 2002; Meyer & Rowan 1979). 

Då synen på att exempelvis vara terapeut och professionell expert i arbetet med barn förbises 

tillämpar jourerna ett eget förhållningssätt som styr deras arbete utifrån hur de tolkar de 

normer och värderingar som finns i det omgivande samhället (Ineland 2006). Utifrån en 

teoretisk tolkning kan jourernas förhållningssätt till den ideologiska andan komma ur att de 

inte ser omgivningens sociala strukturer och normer som önskvärda och därför eftersträvar de 

inte att förändras mot en mer professionell verksamhet (Evans 2014). 

 

Flertalet av jourerna berättar därutöver att de arbetar utefter att barnet skall vara delaktig i 

deras verksamhet, oavsett arbetssätt i om de samtalar eller arbetar på ett mer praktiskt vis med 

barnen. Jourerna menar att det är viktigt att barnet får vara delaktig och får rätt information 

om vart de är, vad som händer och hur deras situation ser ut i familjen. Denna bild visar på att 

jourerna ser barnet som en individ då de berättar att de inte alltid delar mammans uppfattning 

om att barnen bör skyddas från att veta sanningen. Jourerna vill ta tillvara barnens rättigheter i 

att få information och rätt perspektiv på vad som händer. Hur kvinnojourerna arbetar med att 

göra barnet delaktig kan komma ur att de formas från omgivningens normer och värderingar 

på vilka rättigheter barn skall besitta. Jourernas inställning till vilken plats barnen skall ha i 

deras verksamhet kan handla om hur de, som människobehandlande organisation, förenar sig 

med de förväntningar och antaganden som finns i omgivningen i hur arbetet med barn skall se 

ut (Ineland 2006; Johansson 2006). Utefter hur jourerna tillämpar de institutionella krav på 

vilken status barnen har ser de till att barnets behov av att få information om sin situation 

tillgodoses. Detta arbete är något som alla kan utföra oavsett vilka resurser som finns att tillgå 

inom en verksamhet. Det som behövs är att jourerna ser barnen som egna individer med egna 
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behov av delaktighet och information om sin situation och att de dessutom har ett 

engagemang i att låta barnen ta den plats de ges. 

 

Magkänsla	  i	  arbetet	  med	  barn	  

Det visar sig i intervjuberättelserna att kvinnojourerna är flexibla till att anpassa verksamheten 

utefter barnens behov då de saknar ordentliga styrdokument och riktlinjer för det arbete de 

bedriver med barn som upplevt våld i familjen. Flertalet av jourerna beskriver att de inte har 

något specifikt arbetssätt i sitt arbete med barn som är byggt på strukturer, riktlinjer eller vissa 

metoder utan varje jour tillämpar utefter sina förutsättningar detta på egen hand. En jour 

beskriver sitt förhållningssätt i arbetet med barn på detta vis: ”Vi har anmälningsskyldighet, 

annars har vi inga riktlinjer utan vi försöker göra det här som vi har jobbat fram själva. Att 

någon pratar med mamman och att någon tar hand om barnet” (Pia). Ett fåtal jourer berättar 

att de har upparbetade arbetssätt i hur de arbetar med barn. En av dessa jourer beskriver sitt 

arbete utifrån att den följer en viss struktur:  

 

Vi kollar socialstyrelsens riktlinjer sen lägger vi upp det för hur det passar oss. Hur 
professionella vi ska vara, vart vi ska lägga nivån, hur vi välkomnar boende barn. De 
ska informeras precis som mamman. Vi har även vår barnpolicy om att vi gör en 
orosanmälan. – Maria  

 

Intervjuberättelserna visar sammanfattningsvis att kvinnojourerna i skiftande grad tillämpar 

strukturer i arbetet med barn som upplevt våld. Något alla jourer däremot uttalar är att de har 

anmälningsplikt till socialtjänsten i de ärenden som rör barn och då det finns en misstanke om 

oro att barnen kan fara illa. Att jourerna tillämpar olika riktlinjer i sitt arbete, där de arbetar 

utifrån en anmälningsplikt men inte alltid utifrån andra generella riktlinjer i arbetet med barn, 

kan vara eftersom socialtjänsten och kommunen ställer krav på jourerna i att göra just en 

orosanmälan. Exempel på andra riktlinjer kan vara sådana från lagstiftning, myndigheter eller 

från jourernas egna riksorganisationers i hur arbete med utsatta barn skall gå tillväga och 

vilken roll barnet skall ha i det arbete som rör dem. Krav och förhållningssätt på vilket arbete 

jourerna skall utföra utifrån de riktlinjer som finns att tillgå i det omgivande samhället kring 

arbetet med barn som upplevt våld kan då vara sparsamma. Därefter tillämpar jourerna vad de 

anser vara det bästa arbetet utifrån sina förutsättningar och vad som är praktiskt görbart 

(Levin 1998). Vad samhället har för förväntningar och krav på en organisation påverkar 

organisationens dagliga arbete eftersom kommunen genom sitt bidragsgivande till jourerna 

kan ställa krav på hur vissa saker i deras dagliga arbete skall utföras (Hasenfeld & Gidron 
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2005). En tillgång till resurser påverkar även jourernas arbete då de genom resurser ges 

möjlighet att utföra ett visst arbete, brist på resurser kan då generera ett arbete utefter 

magkänslan (Magnusson 2002). 

 

Att arbeta utifrån en magkänsla och på ett eget sätt förhålla sig till de riktlinjer som finns att 

tillgå ute i fältet kan utifrån en teoretisk tolkning bero på att verksamheter inom en människo-

behandlande organisation inte arbetar på ett rationellt och målinriktat vis utan påverkas och 

formas av det omgivande samhället. Medarbetarna inom jourerna kan därmed ges en 

möjlighet att utifrån en egen förmåga om vad som är praktiskt möjligt i det dagliga arbetet, 

men även utifrån sitt eget engagemang och intresse, tillämpa de institutionella kraven och 

förväntningarna som finns på deras verksamhet med barn. Att jourerna beskriver sitt arbete 

som fritt kan därför komma ur att verksamheten inte är rationell och att de tillämpar en lös 

koppling i arbetet (Johansson 2006; Evans 2014; Levin 1998). Genom att koppla loss det 

dagliga arbetet från den formella strukturen av bland annat rutiner och riktlinjer ger jourerna 

skenet av att stödja vissa krav som finns på verksamheten och därmed behåller de sin 

legitimitet. Samtidigt leder den lösa kopplingen även till att arbetet med barnen i mindre grad 

kontrolleras från ett internt håll då det inte finns några givna arbetssätt (Meyer & Rowan 

1977; Johanson 2006; Levin 1998).  

 

Flera berättelser från kvinnojourerna visar att de arbetar utifrån en känsla och en personlig 

erfarenhet av att ha barn i sin familj där denna kunskap används till hur de ska möta barnen i 

sitt arbete inom jouren. En jour förklarar det såhär: ”Vi kör väl på. Vi är i en ålder från 45 till 

60 som har erfarenhet och då får man känna av vad de behöver” (Edina). Det kan tolkas ur 

berättelserna att flertalet av jourerna inte lägger fokus på barnen i att det skall få berätta om 

sina upplevelser utan mer att jouren skall ta hand om barnen utifrån ett perspektiv byggt på 

omsorg och omhändertagande. Enligt forskning mår barn bra av att få berätta om vad de 

upplevt och att någon vuxen lyssnar och bekräftar dem i deras berättelser (Goodard & Bedi 

2010). Strukturer, riktlinjer och metoder används i ett dagligt arbete för att säkerställa ett gott 

arbete utifrån de krav och förväntningar som finns på en verksamhet (Levin 1998). Bristen på 

en styrning av riktlinjer och metoder kan bidra till att barnen inte får det stöd och den hjälp de 

behöver eftersom jouren arbetar utifrån en magkänsla där fokus inte läggs på att barnen skall 

få bearbeta sin upplevelse. Samtidigt säger även den nyinstitutionella teorin att det inte är 

möjligt att fullt ut arbeta i förhållande till riktlinjer, strukturer och metoder då ingen 

organisation eller verksamhet är rationell och målinriktad (Johansson 2006; Evans 2014). 
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Något som visar sig samstämmigt i intervjuberättelserna är att jourerna beskriver sitt arbete 

som väldigt fritt trots att en del jourer arbetar med ett visst förhållningssätt till riktlinjer. En 

jour beskriver sitt arbete utefter att de resurser som finns tillgängliga tillämpas utifrån ett eget 

engagemang och intresse: ”Det är ju ett väldigt fritt arbete, vi gör som vi själva vill men sen 

gör väl som de flesta andra men det är svårt att se” (Ulla). Att arbeta som alla andra men 

samtidigt inte veta hur de arbetar kan tolkas utifrån att jouren inte själva har någon given 

struktur i hur deras arbete med barn skall se ut. Friheten att själva tillämpa strukturer, 

riktlinjer och metoder i det dagliga arbetet med barn utifrån de krav och förväntningar som 

omgivningen ställer på dem kan innebära att kvinnojourerna inte har höga krav och 

förväntningar på det arbetet. Enligt Meyer och Rowan (1977) är även detta ett exempel på en 

lös koppling där verksamhetens dagliga arbete särskiljs från organisationens struktur för att 

arbetet skall kunna utföras på lätt och smidigt sätt. Genom att koppla sig lösa och ha en låg 

intern kontroll i verksamheten kan arbetet i högre utsträckning baseras på magkänsla och sunt 

förnuft (Ulmestig 2007). Jourerna får utifrån att de har en ideell organisationsform 

möjligheten att utforma sin verksamhet på ett sätt som skiljer sig från myndigheters där 

kontroll, riktlinjer och styrdokument tillämpas annorlunda. Myndigheter har ofta en större 

tillgång till resurser och kan därför organisera sitt arbete på ett annorlunda sätt än vad 

jourerna kan. Då jourerna inte alltid har tillgång till resurser kan det bli svårt att därefter 

anpassa sin verksamhet och uppvisa en acceptabel struktur (Magnusson 2002). Därför blir det 

svårt för jourerna att upprätthålla en jämn nivå i sitt arbete. Barnen blir då avhängiga vilken 

jour de kommer till, vilken person de möter samt dennes tid, engagemang och intresse att 

arbeta med barn utifrån vad barnen är i behov av och inte vad som är mest praktiskt.  

 

De barn som kommer till kvinnojourerna kommer tillsammans med sina mammor för att få 

skydd, stöd och hjälp för det våld de upplevt i familjen. Då socialtjänsten placerar flertalet av 

de kvinnor och barn som kommer till jourernas skyddade boenden bedriver jourerna en insats 

på uppdrag av socialtjänsten (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2011). I flera av 

intervjuerna visar det sig att jourerna har upparbetade rutiner i hur de arbetar och bemöter 

kvinnan, men inte barnen. Det ges dessutom en bild av att jourerna förhåller sig olika till om 

det är deras uppdrag att arbeta med barn eller inte där de beskriver det på olika sätt. En 

kvinnojour beskriver detta så här: 
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Vi har två uppdrag. Dels har vi ett uppdrag där vi är ett skyddat boende och arbetar på 
uppdrag av socialtjänsten. De gör placeringar här och vårt uppdrag är att ta emot 
kvinnan, de placerar bara kvinnan utifrån ett fattat beslut, barnet följer med. Men vi som 
kvinnojour arbetar också med barnen. – Kristina 

 

Då flertalet av jourerna uttalar att det inte är deras uppdrag att arbeta med barn kan det 

påverka deras arbetssätt och bemötande till de barn som kommer till jourernas skyddade 

boenden och vad de anser barnen vara i behov av för stöd och hjälp. De jourer som uttalar att 

det är deras uppdrag att arbeta med barn har det inte nedskrivet i beslut eller placeringar från 

socialtjänsten, inte heller har de några klara riktlinjer eller arbetssätt i vad uppdraget innebär. 

En jour beskriver att deras uppdrag ser ut på detta vis: ”Det är vårt uppdrag att jobba med 

barn. Vi säger det utåt i alla fall, att vi gör det och att vi har ett barnperspektiv. För oss 

betyder det att det ska finnas tid för barnet men vi har liksom inget nedskrivet om vad vi ska 

göra” (Karin). Här kan jourernas berättelser tolkas utifrån att det finns en bristande kontroll i 

arbetet med barn då jourerna säger att deras arbete innebär att arbeta med barn men där deras 

berättelser visar att det inte är deras direkta uppdrag att arbeta med barn utan att barnen följer 

med sin mamma. Flertalet av jourerna berättar att de har en avsaknad av riktlinjer, arbetssätt, 

metoder eller uppdrag som nämner hur det dagliga arbetet skall utföras med barn som upplevt 

våld. Att ge skenet av att det är deras uppdrag att arbeta med barn och att de samtidigt lever 

upp till det uppdraget ger utåt sätt en legitimitet för jouren att de är kompetenta i att möta 

dessa barn. Enligt Meyer och Rowan (1977) är detta ett exempel på att institutionella krav 

från omgivningen byggs in i verksamheten så att den vinner legitimitet och på så sätt skyddas 

från kritik och ifrågasättande av omgivningen. När jourerna arbetar genom att koppla löst sitt 

arbete från organisationens formella struktur är inte det viktiga att arbeta på ett effektivt sätt 

utifrån vissa arbetssätt och metoder. Det viktiga är då att ha ett bra förhållningssätt till de 

institutionella kraven för att få en god legitimitet och på så sätt överleva eftersom 

inspektioner, behovet av utvärderingar och insyn utifrån då minskar (Ulmestig 2007). Bristen 

på insyn i jourernas verksamheter genom inspektioner och utvärderingar som många 

myndigheter genomgår (Ulmestig 2007) kan förklara hur jourernas dagliga arbete med barnen 

skiljer sig utifrån vad de uttalar och vad berättelserna visar på. Omgivningens låga kontroll 

kan indikera på att det finns ett lågt intresse för barnens situation på kvinnojourernas 

skyddade boenden men det kan även vara att kommunernas socialtjänster förlitar sig på hur 

jourerna arbetar med barnen och därmed inte ifrågasätter dem. 
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SLUTDISKUSSION	  

Många kvinnor och barn som upplevt våld i familjen kommer i kontakt med kvinnojourer och 

deras skyddade boenden genom placeringar från socialtjänsten (Hermansson, Scheffer 

Lindgren & Tengström 2011). Då både forskning och inspektioner visar att jourernas arbete 

brister med barn (IVO 2014; Almqvist & Broberg 2004) utmynnade detta problem i ett 

intresse där syftet med studien var att förstå kvinnojourernas förutsättningar som organisation 

och hur dessa förutsättningar påverkar jourernas arbete med barn som upplevt våld i familjen 

samt bor på deras skyddade boenden. Vad det insamlade materialet visar är att kvinnojourerna 

som organisation arbetar på olika sätt med de barn som kommer i kontakt med deras 

skyddade boenden inom deras olika verksamheter utefter ett hierarkiskt samarbete med 

omgivningen, att de som ideell organisation är resursstyrda samt att de arbetar utefter en 

ideologisk anda av att vara en ideell organisation i arbetet med barn. Intervjuberättelserna 

med de medarbetare som deltagit i studien ger sammanfattningsvis en bild av att jourerna som 

organisation är tudelad och komplex i sitt arbete med barn. Utefter vad empirin visar kan 

kvinnojourernas arbete med dessa barn betraktas som ett lotteri av stöd och hjälp där flera av 

de insatser som erbjuds ges via deras mammor där barnen sekundärt får ta del av dem.  

 

Då det idag är minst 150 000 barn som uppskattas leva med våld i familjen och när det 

dessutom finns mycket forskning om hur barn påverkas av att uppleva detta våld (Frenzel 

2014; Poole, Beran & Thurston 2008) bör insatserna för barnen vara mer tillgängliga och 

därefter erbjudas utefter vilka behov barnen har. Konsekvenserna av att uppleva våld kan 

annars få följden att många barn skadas av den hemmiljö de levt i (Goodard & Bedi 2010; 

Øverlien & Hydén 2009). Och att som barn komma till ett skyddat boende och därefter inte få 

hjälp utefter att behov inte identifieras kan inte ses som önskvärt. Enligt barnkonventionen 

skall barnets bästa betonas i insatser som rör dem där de har rätt till att bland annat stöd och 

hjälp, komma till tals och bli lyssnade på (Barnkonventionen 2009). Men empirin visar att 

jourerna inte arbetar därefter då inte alla kvinnojourer samtalar och uppmärksammar vad 

barnen har upplevt och på så sätt inte ser till barnets bästa. 

 

Att arbeta på olika sätt bör inte innebära något negativt utan det kan ses som en möjlighet att 

vissa jourer arbetar på ett mer praktiskt vis och andra på ett mer terapeutiskt då genom dessa 

skiljda arbetssätt kan komplettera varandra. Därefter kan de då möta barnen utifrån deras 

situation och vilka behov de har. Vad vi däremot ur empirin kan se är att många jourer är 
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fullbelagda och när socialtjänsten från hemkommunen placerar kvinnan och barnen på 

jourernas skyddade boenden ser de inte efter barnens individuella behov utan vart det finns en 

ledig plats i det akuta läget där skyddsbehovet styr. Barn som då är traumatiserade kan då 

komma till en jour där det inte finns medarbetare som uppmärksammar barnens individuella 

behov då de varken har resurser i form av tid eller kunskap att göra det. Har då inte detta 

uppmärksammats av socialtjänsten tidigare eller om jouren inte säger sig kunna tillgodose 

vissa behov som barnen har får barnen inte det stöd och den hjälp de är i behov av. Finns det 

dessutom ett vagt samarbete med andra aktörer inom det organisatoriska fältet kan det även 

bidra till att barnet då inte får stöd- eller hjälpinsatser från någon annan aktör.  

 

Paradoxen är, enligt oss, att relationen mellan kvinnojourerna som organisation och det 

omgivande fältet där kommunen styr är diffus och outtalad. Det finns en antydan till att ingen 

av dessa två aktörer egentligen vill ta i problemet att många barn upplever våld i familjen och 

behöver stöd och hjälp. Vilken roll och vilket ansvar jourerna och den placerade kommunen 

har är ovisst. Det är viktigt att diskutera vidare vem som skall göra vad i vilket syfte för att 

barnens behov inte skall komma i skymundan till både sin mamma och till verksamheten.  

 

Jourerna säger sig arbeta synonymt med kvinnan och barnet utifrån samma nivå men det visar 

sig inte i empirin. Kommunen ställer inte alltid krav och förväntningar på att jourernas 

verksamheter med barn skall uppfylla vissa krav och en viss kvalité då de inte alltid betalar 

för vilket arbete jourerna skall utföra och vad det faktiskt kostar. Enligt IVO (2014) har 

samtidigt jourerna då de bedriver en insats från socialtjänsten ansvar för att de insatser som 

erbjuds bedrivs med god kvalitet med utbildad och tillgänglig personal. Sambandet att 

tillgången till resurser från kommunen styr jourernas arbete är tydligt och att ha ansvar över 

ett arbete som då inte är tillräckligt finansierat kan då vara svårt. Vems ansvar det då är i att 

arbetet fungerar eller ej går att diskutera vidare i stor utsträckning. Att jourernas arbete skiljer 

sig kan vara för att kommunerna har olika intresse och engagemang i frågor om våld i nära 

relationer. De kommuner som är beredda att betala för de insatser som berör barn och som 

några jourer erbjuder visar att barnet som individ har vissa rättigheter och därefter tas det 

tillvara. Att kommunen utnyttjar ideell arbetskraft istället för att ha egna skyddade boenden 

och därefter inte vilja betala för de insatser jourerna utför kan tolkas som att gruppen kvinnor 

och barn som upplevt våld inte prioriteras i samhället.  
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