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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka samverkan mellan frivilligt drivna kvinnojourer och 

socialtjänst. Vi valde att intervjua yrkesverksamma på kvinnojouren, då de i sitt dagliga arbete 

utför socialt arbete, oftast på uppdrag av socialtjänsten. Vi ansåg att kvinnojourerna var 

intressanta att intervjua då de förväntas samverka med socialtjänster över hela landet, 

beroende på den utsatta gruppens behov. 

För att få en så rättvis bild som möjligt av vad det sociala arbetet på en frivilligt driven 

kvinnojour kan innebära, valde vi att inte ta hänsyn till intervjupersonernas utbildningsnivå 

eller antal år i yrket. Den kvalitativa ansatsen har bidragit till att vi fick ta del av de 

intervjuades livsvärld, vilket ligger till grund för studien. 

Ansatsen var att undersöka och analysera om och i så fall hur samverkan med 

socialtjänsten upplevs av den tillfrågade gruppen. 

Den tidigare forskning vi tagit del av i denna studie visar på att en fungerande samverkan 

bör vila på ett gemensamt förhållningssätt till den utsatta gruppen och ömsesidig växelverkan 

mellan organisationerna.  

Organisationernas olika värdegrunder, förhållningssätt, lagar och regelsystem bidrog till 

vårt val av att undersöka samverkan mellan dessa två aktörer.  

Då insatsen på en frivilligt driven kvinnojour ofta blir en hemvist för utsatta kvinnor och 

barn, ville vi undersöka hur samverkansarbetet fungerar och om det i så fall bidrar till att vara 

ett effektivt och kraftfullt verktyg i arbetet med den utsatta gruppen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: samverkan, frivilligorganisation, socialtjänst, kvinnojour,  

 

 

 



4 

 

Inledning 

Socialtjänsten är enligt Socialtjänstlagen (2001:453) skyldiga att tillgodose utsatta gruppers 

behov. Socialtjänsten beviljar dagligen slagna kvinnor plats på en frivilligt driven kvinnojour 

någonstans i Sverige.  

Det är statens och kommunernas ansvar att tillgodose de våldsutsattas behov av stöd och skydd. 
Frivilligorganisationernas verksamhet är ett ovärderligt komplement till de offentliga verksamheterna. Ett 
ökat samarbete mellan de olika aktörerna är nödvändigt för att arbetet mot denna typ av våld ska bli 
kraftfullt och effektivt (Regeringen 2007, Skr. 2007/2008:39). 

 

1 juli 2007 tydliggörs socialnämndens ansvar att enligt SoL 5:11§, se till kvinnors och barns 

behov som brottsoffer då de utsatts för eller bevittnat våld i hemmet av närstående. 

Socialnämndens ansvar blir därmed enligt lag att de inte längre bör utan skall särskilt beakta 

den utsatta gruppen. För att kunna beakta den utsatta kvinnans behov av hjälp och stöd krävs 

ibland en insats i form av en placering på ett skyddat boende och den placeringen kan ske 

antingen inom eller utanför ramen för socialtjänstens egna verksamheter.  

På uppdrag av socialtjänsten ska kvinnojouren tillförsäkra den utsatta gruppen skydd, hjälp 

och stöd. Genom erfarenhet av praktik och arbete inom socialtjänsten har vi sett att 

våldsutsatta kvinnor till följd av sin problematik väljer att söka skydd och stöd på frivilligt 

drivna kvinnojourer och därmed blir kvinnojouren en viktig samarbetspartner till 

socialtjänsten.  

En fungerande samverkan blir därför viktig och bör därmed även kunna bidra till att arbetet 

med den våldsutsatta gruppen blir kraftfullt och effektivt. Frivilligorganisationerna har genom 

historien uppmärksammat eftersatta grupper och synliggjort sociala problem i den 

samhälleliga debatten. Detta gör frivilligorganisationerna till en viktig del i den svenska 

modellen. Socialt arbete engagerar även människor från alla samhällsklasser, vilket det ideella 

arbetet inom frivilligorganisationerna vittnar om. Det ideella arbetet inom kvinnojourerna 

talar sitt tydliga språk, våldet mot kvinnor är ett pågående problem som måste lösas. 

Därmed blir det intressant att ta reda på de yrkesverksamma inom kvinnojourens erfarenhet 

av samverkan med socialtjänsten.  
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Centrala fakta 

Kvinnovåld   

Våld mot kvinnor anses idag vara ett samhällsproblem. De data som här presenteras beskriver 

den våldsutsatta kvinnans utsatthet och vad hon varit med om. Den beskriver även vad barnet 

kan ha bevittnat i sin hemmiljö. Då det är socialtjänstens ansvar att särskilt beakta den utsatta 

gruppens behov av hjälp och stöd, och eftersom det är kvinnojouren som i sin dagliga 

verksamhet arbetar med den utsatta gruppen, har vi valt att visa på våldets problematik och 

omfattning.  

Varje år beräknas att ungefär 75000 kvinnor utsätts för någon form av våld från sin partner. 

Samtidigt anger statistik att ungefär 28 % av kvinnorna i Sverige, under sin livstid, har utsatts 

för våld av en manlig partner. Det totala antalet kvinnor som uppsöker öppenvården till följd 

av våldet de utsatts för, beräknas uppskattas till mellan 12000- 14000 kvinnor 

(Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009).  

 Under år 2009 gjordes totalt 2657 anmälningar avseende grov kvinnofridskränkning, 

enligt brottsrubriceringen i Brottsbalken (1962:700) 4a§, i fortsättningen BrB. Gällande 

misshandel av kvinna över 18 år och i nära relation med offret uppgick till det totala antalet 

anmälningar till 11065 stycken (Brottsförebyggande rådet 2009).   

Våld mot kvinnor delas i huvudsak in i två våldsmönster: kontrollerande våld och 

situationsbetingat våld. Detta våld förekommer även i samkönade relationer.  

Det kontrollerande våldet består ofta av trakasserier, terror och hot. Denna typ av våld 

beskrivs som en process av allvarlig och stegrande karaktär. 

Det situationsbetingade våldet beskrivs som utlösande av stress, frustration eller vrede. Här 

kopplas inte våldet till kontroll och utmärks av att vara en enskild företeelse.  

De samhällsekonomiska kostnaderna beräknas uppgå till någonstans mellan 2,7- 3,3 

miljarder kronor årligen i Sverige. Kostnaderna beräknas till största delen avse olika 

myndigheters och organisationers omkostnader. Rättsväsende, socialtjänst, försäkringskassa, 

brottsofferjourer och kvinnojourer är en del av de instanser som de uträknade kostnaderna 

avser.   

 De direkta sjukvårdskostnaderna beräknas hamna på ungefär 38 miljoner kronor 

(Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009). 

 Enligt en undersökning gjord av Rädda Barnen har mellan 100 000- 200 000 barn i 

Sverige någon gång upplevt våld i hemmet. Dessa siffror motsvarar cirka 10 % av alla barn. 

Av dem beräknas 5 % av barnen uppleva våldet ofta.  Dessvärre, menar rapporten, är 
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mörkertalet stort då utsatta familjer tenderar att hemlighålla familjesituationen, vanligtvis på 

grund av rädsla, skam och skuld. (Socialstyrelsen 2005). 

För att belysa komplexiteten kring våld mot kvinnor i nära relation, har vi hämtat ”Maktens 

cirkel”, vilken illustreras i nedanstående bild, från Maria Scheffer Lindgrens 

doktorsavhandling ”Från himlen rakt ner i helvetet” (2009), Karlstads University Studies 

(2009:23) 

  

 

 

 

Kvinnojour som frivilligorganisation 

Frivilligorganisationer kan fungera som ett komplement, alternativ, ersättning eller som ett 

avantgarde till den offentliga sektorn i det sociala arbetet. En frivilligt driven organisation bör 

uppfylla följande: 

• ha skapats utifrån gemensamma intressen och idéer 

• uppfyller någon slags organisatorisk form och har en viss offentlig karaktär 

• organisationen kan bildas och avslutas utan myndighetsbeslut 

• organisationen konstrueras genom frivilligt, personligt medlemskap i någon form 
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• organisationen syftar inte till enskild ekonomisk vinst (SOU 1993:82).  

Kvinnojouren finansieras delvis genom den riksorganisation de tillhör, vanligtvis Sveriges 

Kvinnojourers riksförbund, SKR, eller Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige, Roks, men även av i form av statsbidrag, inkomster från kommunerna, 

medlemsavgifter, donationer och fonder. Statsbidrag beviljas årligen till kvinnojourerna, i 

syfte att stödja och bidra organisationernas arbete med den utsatta gruppen. 

Under 2009 var det statliga anslaget till ROKS och SKR totalt 24.4 miljoner kronor (BRÅ, 

2010).  

Enligt Sveriges Kvinnojourers riksförbund finns i Sverige idag ungefär 160 lokala 

kvinnojourer (www.kvinnojour.com) och många av dem tillhör någon av de två stora 

paraplyorganisationerna, Roks eller SKR.  

SKR uppger att de har drygt 80 medlemsorganisationer (a.a.). Roks presenterar att de har 

cirka 100 kvinnojourer som medlemmar, varav ett trettiotal organisationer är tjejjourer 

(www.roks.se). Därutöver finns fristående organisationer som bedriver 

kvinnojoursverksamheter (www.kvinnojour.com), vilket gör att det finns fler 

kvinnojoursverksamheter än som angetts som totalt ovan. 

Den första och idag största kvinnojouren är Alla Kvinnors Hus i Stockholm och den 

startades av en grupp kvinnor med vilja att öppna ett kvinnohus år 1976, som en verkan av 

den våldsproblematik mot kvinnor som de ansåg vara ett samhällsproblem.  

År 1978 fick föreningen Alla kvinnors hus den lokal, som de fortfarande bedriver sin 

verksamhet i, av kommunen. På Internationella kvinnodagen år 1980 öppnade Alla Kvinnors 

Hus sina dörrar för allmänheten och därefter startade jourverksamheten 

(www.allakvinnorshus.org).  

Detta var starten för de kvinnojourer som idag bedrivs på frivillighetens grund. 

På kvinnojourerna arbetar idag kvinnor antingen ideellt som oavlönade volontärer eller 

som avlönad personal. En del jourer har både volontärarbetare och anställda, beroende på 

ekonomi och möjligheter. Kvinnojourerna erbjuder som regel gratis telefonrådgivning, samt 

stöd och praktisk hjälp i kvinnans livssituation (www.kvinnojour.com). 

Vanligtvis är det kvinnojourerna som tillhandahåller skyddat boende, men det finns även 

kommunala verksamheter som erbjuder denna typ av skydd (Sveriges kommuner och 

Landsting 2006). 

I april 2005 uppmärksammades Roks då Sveriges Television visade ”Dokument inifrån- 

Könskriget” . Filmen skapade en offentlig debatt om kvinnojourer i Roks. Den offentliga 
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debatten väcktes angående kvinnojourerna i Roks motiv kunde ha radikalfeministiska 

perspektiv. 

I filmen framkom även att Roks hade kontakter och sympatisörer på politikernivå, vilka enligt 

vad filmen visade stöttade den dåvarande ordförande Ireen von Wachenfeldts uttalanden om 

könsmaktordningen, då hon även uttryckte att ”män är djur”. Hon avgick som ordförande 

efter en långdragen debatt.  Detta blev avgörande för de medlemmar som inte stod bakom 

ordförandens uttalanden och istället valde att byta medlemsorganisation. Von Wachtenfeldt 

själv menade att hon var utsatt för en konspiration och att uttalandena var tagna ur sitt 

sammanhang (Bondesson 2005).  

 

Bakgrund 

Tidigare forskning om samarbete/samverkan  

Maria Hjortsjös avhandling ”Med samarbete i sikte” (2006) beskriver samarbete och 

samverkan utifrån familjecentralers samlokalisering.1 Hon skriver sitt avhandlingsarbete med 

utgångspunkt samarbete och samverkan, vilket även beskriver samverkans framkomst och 

detta används historiskt på andra verksamheter än den hon beskriver i sin avhandling. 

De första organisatoriska förändringarna som senare skulle leda till de samarbeten och den 

samverkan vi har idag, tog sitt avstamp i 1960-talet. De två, stora parallella system som 

bestod av socialvård och hälso- och sjukvård, insåg värdet av samhällsorienterad kännedom 

inom den andres område. Människor riskerade att falla emellan de två stora systemen och 

beslut togs om att koordinera de två organisationerna. Ansvaret över Hälso- och sjukvården 

flyttades över från inrikesdepartementet till socialdepartementet. Arbetet med samsyn och 

samarbete fortskred, men det noterades att det var svårt att realisera samarbetet från en 

politisk strävan, till organisationens och individnivåns delar som utgjordes av personal.  

Under denna tid gjordes utredningar och det lämnades in betänkanden gällande förlag om 

förbättringar kring samverkan, hur samarbetet skulle kunna utvecklas och därmed även 

villkoren för de människor som berördes. Redan här såg man vikten av att få med sig 

personalen i arbetet kring samverkan för att samverkan skulle kunna fungera. 

Under 1970-talet slog familjeprincipen rot, vilket resulterade i att helhetssyn kring barn och 

familjers situation skulle handläggas av samma socialsekreterare, oavsett deras behov inom 

socialvården. Genom upplysande och uppsökande verksamheter inom socialvården, skulle 

socialvården inge förtroende genom ökad kunskap om organisationen och dess verksamheter. 

                                                           
1 Med samlokalisering menar Maria Hjortsjö (2006) den gemensamma verksamhet där olika yrkeskompetenser 
har nära till varandra och samverkar under samma tak. 
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På så sätt hoppades beslutsfattare på att människor med problem, speciellt barnfamiljer, skulle 

söka sig till socialvården för stöd och hjälp, och på så sätt skulle samhället kunna stötta dem 

som behövde det. Under tiden utvecklades socialvården.  

Arbetet med samsyn och samverkan mellan socialvården och hälso- och sjukvården fortsatte. 

Nya samarbets- och samverkansformer prövades, men samsyn och samverkan var inte helt 

konfliktfri. Just gränslandet mellan de två organisationerna var ett dilemma och för att klara 

intentionen med samverkan för den enskilde individens behov, startade fler och nya 

samverkansformer på försök mellan kommunala verksamheter och andra statliga 

organisationer. 

Med den nya Socialtjänstlagen (1980:620) blev socialvården istället socialtjänsten. Även 

hälso- och sjukvårdens lagstiftning förnyades och med dessa förändringar förutsattes 

organisationernas samverkan och gränsöverskridande samarbete att förnyas i positiv anda. 

Samverkansprojekten fortsatte. Nu låg det i tiden att samhället ställde krav på bättre 

resursfördelning och ekonomisk effektivitet. Vid den här tidpunkten var resultaten av 

samverkan oklara och mer krav ställdes på utveckling och bättre samlokalisering.  

Under 1990-talet uppkom återigen förslag på att förnya samverkan i form av 

samlokaliseringar mellan olika statliga och kommunala verksamheter och organisationer. I 

syfte att bättre kunna utnyttja befintliga resurser, utveckla och maximera den kompetens som 

fanns, så skulle detta även bli mer ekonomiskt ur samhällsperspektiv. 

Maria Hjortsjö beskriver att samverkan och samarbetet används i betydelsen av att vara 

samma koncept. Hon beskriver olika utvärderingar som gjorts kring dessa två begrepp och det 

visar sig att begreppen används att beskriva alla möjliga former både i formella och 

informella möten. Samarbete kan ske i relation mellan individ till individ, individ till 

organisation och vidare mellan verksamhet till verksamhet.  

Utvärderingarna visar att på att olika professioner uttrycker att samarbete är besvärligt och 

komplicerat. Bristen på förståelse för den andra partens perspektiv kan trassla till de 

professionella relationerna i arbetet med en viss problematik. Svårigheter med samarbete 

beskrivs även utifrån faktorer som okunskap och fördomar om den andra professionen, och 

svårigheterna kring samarbete beskrivs som tidsödande och konfliktfyllda. Även 

tystnadsplikt, organisationernas olika sekretess och ramar försvårar samarbetet. Informella 

relationer till samarbetspartners genererar trygghet och ger bättre utgångspunkter för ett bra 

samarbete, enligt Hjortsjö.       

  Hjortsjö drar slutsatsen att samarbete är en taktik där yrkesgrupper gör försök att i sin 

professionalitet avancera till en förståelse för en annan yrkesgrupps profession. Med 
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gemensamma ansträngningar, var och en med sin egen yrkesmässiga kompetens, försöker de 

genom samarbete nå ömsesidiga mål, samtidigt som de skyddar sin roll och yrkesidentitet.  

Detta, menar Hjortsjö, är talande för olikheterna mellan olika discipliners perspektiv, vilket 

bidrar till att ett bra samarbete är svårt att realisera. Hon beskriver även samarbetet som 

värdefullt när det fungerar, och att förutsättningarna för detta är att var och en respekterar 

varandras profession och gränser för vad moderorganisationen representerar.  

”Tankar om samarbetets positiva egenskaper verkar dock kvarstå genom tid och rum. 

Samverkan betraktas exempelvis idag som en bra arbetsform för att lösa de problem som de 

sektorindelade verksamheterna står inför” (Hjortsjö 2006). 

Hjortsjös avslutande reflektioner ger utrymme för undringar kring samarbetets förväntningar, 

och att intentionen med samarbete försvåras av moderorganisationernas ramar och regler. 

(Hjortsjö 2006) 

 

Juridisk sammanfattning - en överblick  

År 1993 antog FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffandet av mäns våld mot 

kvinnor (www.manskligarattigheter.gov.se) och där avsågs att olika handlingar mot kvinnor 

som är könsrelaterade eller könsspecifika, måste minimeras och upphöra.  

Som en följd av FN:s deklaration tillsatte dåvarande Socialdepartementet år 1993 på 

regeringens uppdrag, en kommission kallad Kvinnovåldkommissionen. Deras uppgift var att 

ur kvinnoperspektiv se över de frågor och problem som våld mot kvinnor utgör. I uppdraget 

ingick även att föreslå insatser för att arbeta emot mäns våld mot kvinnor (Regeringskansliet 

1995).  

År 1995 lämnades slutbetänkandet in (Regeringskansliet 1995) och den resulterade i en 

mängd olika åtgärdsförslag, rekommendationer, handlingsplaner, samt förslag till kunskaps- 

informations- kompetenshöjningar inom de olika områden som berör mäns våld mot kvinnor. 

I kommissionens slutbetänkande fokuserades särskilt på mäns våld mot kvinnor i nära 

relation. I betänkandet föreslogs även övergripande åtgärder för Socialtjänstens arbete, från 

politikernivå, till chefsnivå och ner till handläggarna, där kommissionen efterfrågade ökad 

medvetenheten, bättre metoder, åtgärdsprogram och insatser för att bättre kunna bemöta 

våldsproblematiken för de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Dessutom föreslogs statsbidrag 

för de organisationer som behandlade de män som utövade våld mot kvinnor.  

Vad gällde Kvinnojourernas arbete med de utsatta kvinnorna och barnen, föreslog 

Kommissionen utökat statsbidrag för att medverka till utökade resurser och möjligheter till 

stöd- och utvecklingsarbete. Utökade anslag till Kvinnojouren ansågs vara betydelsefullt, då 
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Kvinnojourerna finns till för kvinnorna och barnen i den akuta krisen och hjälper dem i deras 

komplexa situation.   

Vidare framhöll Kommissionen vikten av medvetenhet hos personal som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor och uppmanade till vidare samarbete mellan inblandade myndigheter och 

organisationer. 

Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande resulterade i sin tur till proposition 

1997/98:55, Kvinnofrid. Där behandlades Kvinnovåldskommissionens betänkanden och dessa 

medförde att ur kvinnoperspektiv förändra attityder och medvetenhet hos rättsväsende, 

myndigheter och andra berörda av våldsutsatta kvinnor. Det tillkom nya lagar, förstärkningar 

av lagar och ändringar och åtgärder i syfte att motverka mäns våld mot kvinnor (a.a.).  

Vad gällde Kvinnokommissionens utredning föreslogs att ett nytt brott skulle läggas in i 

Brottsbalken, Kvinnofridsbrott. Det nya lagförslaget föreslogs gälla för de kvinnor som under 

en längre tid, under en process, utsatts för psykiskt och fysiskt våld, hot och kränkningar av 

närstående. Kommissionen lyfte med förslaget betydelsen av ett helhetsperspektiv på 

kvinnornas komplexa problematik och livssituation. 

Detta resulterade i att en ny lag i BrB (1962:700) 4a§, om Kvinnofridsbrott och lagen 

trädde i kraft 1 juli 1998 . 

 

Socialtjänstlagen (2001:453)  

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1:1 §, i fortsättningen SoL, skall Socialtjänsten 

tillförsäkra människor ekonomisk och social trygghet, med hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras situation. De ska även inrikta sig på att frigöra den enskildes egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Enligt 2:1§ skall socialnämnden bistå med bland annat vård, omsorg, stöd och annat 

bistånd för enskilda personer och familjer som är i behov av det och enligt SoL 2:2§ ”har 

kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 

som de behöver”. SoL 3:3§ meddelar ”att insatser av socialtjänsten skall vara av god 

kvalitet”. I denna paragraf inryms socialtjänstens ansvar att samarbeta med 

frivilligorganisationer verkar inom det sociala området. Paragrafen belyser betydelsen av att 

utveckla och stödja det frivilliga sociala arbetet.  

Då beslut om att bevilja insats för kvinnan om skyddat boende enligt 4:1 § SoL ska 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att kvinnan stärks i möjligheten 

att leva ett självständigt liv. Det skydd, den hjälp och det stöd den våldsutsatta kvinnan har 
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rätt till i uppbrottet från förövaren, regleras i SoL och formulerar i generella drag varje 

individs rätt. I vissa kapitel förstärks regleringen till skydd för vissa utsatta grupper, till 

exempel för brottsoffer, där skyddet, hjälpen och stödet för våldsutsatta kvinnor och barn 

nämns. 

Kvinnovåldskommissionens betänkande föranledde proposition 1997/98:55, ”Kvinnofrid” 

som resulterade i en helt ny lag i den äldre Socialtjänstlagen (1980:620) 8a§, där det beskrevs 

att socialnämnden borde arbeta för att kvinnor som utsatts för våld i hemmet skulle få hjälp 

och stöd att förändra sin situation. Denna lag trädde i kraft 1 juli 1998. 

Lagen har sedan dess förändrats och förstärkts vid flera tillfällen, efter olika utredningar. 

I Propositionen ”Barn som bevittnat våld” (prop. 2005/06:166) föreslog regeringen ett 

förtydligande i SoL 5 kap 11§, gällande särskilda bestämmelser för vissa grupper, därmed 

även för barn som riskerar att fara illa efter att ha bevittnat våld mot eller av närstående 

vuxna. Utgångspunkterna för denna proposition var FN:s konvention om barnets rättigheter, 

där barnperspektivet ska beaktas och tydliggöras i alla handlingar som berör barn.  

Tidigare fanns ingen paragraf och heller inget stycke i SoL som beaktade barnen som 

brottsoffer när de upplevt våld i hemmet.  Utredningen visade på att barn ofta är medvetna om 

våldet som förekommer, att de faktiskt riskerar att ta skada av sina upplevelser och därmed 

ska anses lida psykiskt av de händelser de bevittnar.  

Syftet med lagförslaget var att stärka barnens rättigheter, förtydliga Socialtjänstens ansvar att 

hjälpa och stödja de utsatta barnen. I förslaget till propositionen diskuterades vilket av 

uttrycken bör eller skall som ska uttrycka Socialnämndens ansvar att beakta barnens utsatthet.  

Lagrådet var inte helt enigt kring uttrycken bör eller skall. Några remissinstanser, däribland 

Brottsoffermyndigheten, Sveriges kvinnojourers riksförbund och Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ansåg att skall skulle understryka ansvaret, men det 

bestämdes istället att bör skulle användas. Lagen trädde i kraft 15 november 2006. 

Efter detta kom proposition 2006/07:38, ”Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor”, där 

regeringen ansåg att socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 

våld återigen behövde stärkas. Till syfte att höja ambitionsnivån och i syfte att kvalitetssäkra 

och förbättra Socialtjänstens stöd till utsatta kvinnor och barn, stärktes SoL 5:11§ med 

uttrycket skall. Med lagförstärkningen, som infördes 1 juli 2007, tydliggörs socialnämndens 

ansvar ytterligare genom att de särskilt ska beakta de våldsutsatta kvinnornas och barnens 

behov av stöd och hjälp. 

Meningen med lagen är att kvinnorna ska beredas hjälp genom att få terapeutisk hjälp och 

stöd om de så önskar, de har rätt att få ekonomisk hjälp att återgå till en ny vardag, samt få 
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stöd med praktiska uppgifter. Här regleras även rätten för hjälp och stöd för barn som 

bevittnat våld av eller mot närstående vuxen, genom att de betraktas som brottsoffer 

(prop.2006/07:38).  

I dag finns problemet med våld mot kvinnor i nära relationer och barn som bevittnat våld 

på den politiska agendan och alltfler människor har blivit medvetna om de berörda 

individernas utsatthet.  

 

Problemformulering  

Våld mot kvinnor i nära relationer existerar därför finns ett behov av kvinnojourer. 

Socialtjänsten betalar och beslutar om insatsen vilket gör att dessa två organisationer bör 

samverka. Kvinnojouren har en unik kunskap om den utsatta gruppen och socialtjänsten 

förfogar över beslutsmakten och de ekonomiska resurser som kvinnojouren är i behov av.  

Detta borde bidra till att de båda aktörerna genom samverkan kommer fram till vad som skall 

anses vara nödvändig och adekvat hjälp och stöd för den utsatta gruppen, då de bägge 

organisationerna uppenbart är beroende av varandra. 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka de yrkesverksamma på kvinnojourens erfarenhet av 

samarbete/samverkan med socialtjänsten.  

 

Frågeställningar 

• Hur uppfattar kvinnojouren att samarbetet/samverkan ser ut med socialtjänsten? 

• Vilken betydelse har lagförstärkningen SoL 5:11§ haft för samarbetet/samverkan med 

socialtjänsten?  

• Hur uppfattar de yrkesverksamma att samarbetet/samverkan med socialtjänsten har 

förändrats sedan lagförstärkningen? 
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Metod och material  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, där vi velat undersöka de yrkesverksammas 

erfarenheter av samarbete/samverkan och på så sätt få en beskrivning av intervjupersonernas 

livsvärld. Vårt syfte med den kvalitativa forskningsintervjun är att vi velat få fram 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse av den upplevda livsvärlden. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns målsättning är att ge nyanserade redogörelser av de olika kvalitativa 

aspekterna av de intervjuades livsvärld (Kvale 1997, s. 34). 

Vi har valt att utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt återge intervjupersonernas 

livsvärld, för att på så sätt ta reda på deras förståelse av sin vardagsvärld. Fenomenologin har 

för vår studie varit ett lämpligt förhållningssätt och har därmed fyllt ett lämpligt syfte (a.a., 

s.54-56).  

Genom att arbeta med en induktiv slutledning är vi medvetna om att vårt material är 

generaliserande och att det kan komma att falsifieras (Sohlberg 2009, s. 128, 148). Vi avser 

att i denna studie genomgående använda oss av begreppen samarbete och samverkan 

synonymt.  

 

Centrala begrepp  

Barn avser människa under 18 år. ( FN:s Konventionen om barnets rättigheter, Artikel 1)  

Med våld i nära relation (partnervåld) avses: våld inom en aktuell eller tidigare parrelation, 

det vill säga våld som utövas av en nuvarande eller tidigare make eller 

maka, sambo, pojk- eller flickvän eller särbo (Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009) 

Frivilligorganisation: är ett sällskap skapad av människor med intresse och gemensamma 

idéer om hur ett specifikt arbete ska utföras. De har någon slags organisatorisk form, är icke 

vinstdrivande och kan skapas eller upplösas utan myndigheters avgöranden (SOU 1993:82). 

Kvinnojour: vår egen definition i uppsatsen för en av kvinnor frivilligt driven verksamhet, 

vars uppdrag är att ta emot våldsutsatta kvinnor och barn för skydd och stöd. 

Könsmaktsordning: med begreppet menas det makförhållande där mannen anses vara 

överordnad och kvinnan underordnad (Sveriges kommuner och landsting 2006). 

Samverkan: för att definiera samverkansbegreppet har vi i denna studie valt att använda oss 

av Danermark och Kullbergs (1999) beskrivningar om fenomenet samverkan. För att 

samverkan skall komma till stånd krävs att skillnaderna mellan organisationer definieras, det 

behövs kunskap om varandras verksamheter, samt hur skillnaderna och kunskapen 
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gemensamt ska identifieras och hanteras. Om dessa kriterier uppfylls kan samverkan 

åstadkommas.  

Socialtjänst: kommunernas verksamhet för att främja ekonomisk och social trygghet, 

jämlikhet (Malmström, Györki & Sjögren 2002, 8:e upplagan)  

Volontär och ideellt arbetande: vår egen definition i uppsatsen för oavlönad person som 

arbetar frivilligt och medlem i organisationen. 

FN:s definition av Våld mot kvinnor:  
”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 
lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 
vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”. 
(Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993) 

Yrkesverksam: vår egen definition i uppsatsen för arbetande och avlönad person, verksam 

inom kvinnojouren 

 

Förförståelse 

Vår förförståelsen säger oss att den utsatta kvinnan oftare väljer att placeras på en frivilligt 

driven kvinnojour framför kommunens egna alternativ. Den allmänna uppfattningen verkar 

vara att kvinnojourerna har en unik kunskap och förståelse för vad utsatta kvinnor kan vara i 

behov av.  

Genom erfarenhet av praktik och arbete på socialtjänstens avdelningar inom Individ och 

familj, upplevde vi att samverkan fanns som en god intention på enheten. Vi är överens om att 

tro att tidsbrist, resursbrist och individuella förutsättningar bidrog till att samverkansprojekten 

inte alltid prioriterades, samt beroende på inomorganisatorisk problematik i socialtjänstens 

organisation. Därmed inte sagt att organisatoriska samverkansprojekt inte fanns, men 

socialsekreterare ansåg sig på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning inte ha tid att 

medverka vid dessa tillfällen i tillfredställande utsträckning. 

Vår förförståelsen resulterade i att vilja intervjua de yrkesverksamma på frivilligt drivna 

kvinnojourer om deras samarbete med socialtjänsten. Vi ansåg att samarbete/samverkan 

mellan dessa aktörer bör vara av största vikt för att nå en optimerad effekt av insatsen. 

 

Ansvarsfördelning  

Vi har arbetat tillsammans i denna uppsats. Alla delar har vi gemensamt diskuterat och 

kompletterat. Vi har sett arbetet som ett gemensamt projekt vilket medfört att vi tillsammans 

tagit ansvar för att komplettera och avlösa varandra där det blivit aktuellt.   

Ansvarsfördelningen ser ut som följer:  
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Sofia har haft det huvudsakliga ansvaret för:  

• Metod och material 

• I beskrivningarna av teorier för ”Organisationsteorin”  

• I resultatdelen för ”Organisationer i samverkan” 

• I analysens del som vi benämner ”Kvinnojourer i frivillig regi” 

 

Jonna har haft det huvudsakliga ansvaret för: 

• Data och bakgrund 

• I beskrivningarna av teorier för ”Samarbetsmodell” 

• I resultatdelen ”Kvinnofridssamordnare i samarbetet” och avsnittet om Resurser.  

• I analysens del som vi beskriver ”Samarbete i fokus”, samt den del i ”Kvinnojourer i 

frivillig regi” som handlar om rollfördelning 

Inledning, sammanfattning, intervjuer, transkribering, tematisering, slutdiskussionen och egna 

reflektioner har vi utfört och skrivit tillsammans.  

 

Urval och avgränsningar 

Vi har valt att intervjua frivilligt drivna kvinnojourer i Stockholms län, då vi i studien avsett 

att undersöka de yrkesverksammas erfarenhet av samarbete med socialtjänsten.  

Vi sökte kvinnojourer via Google och fick då träffar på söksidor som 

www.kvinnojour.com, samt www.roks.se.  Vi kontaktade därefter kvinnojourer som 

tillhandahöll skyddade boenden. De kontaktades via telefon och när valt att delta i vår studie, 

kom vi överrens om tid och plats för intervjun. Vi skickade därefter, via e-post, ett 

informationsbrev (se bilaga 1) för att informera och förtydliga vad vi ville undersöka.  

Vi har för studien valt att intervjua sex yrkesverksamma personer på fyra frivilligt drivna 

kvinnojourer och skyddade boenden i Stockholms län.  

Vi valde att intervjua de yrkesverksamma från kvinnojourerna som först valde att delta i 

studien oberoende på om de var anställda eller ideellt arbetande inom verksamheten.  

Vi valde att inte göra någon skillnad på utbildningsnivå i valet av våra intervjupersoner, 

utan lade vikten vid att de personer vi skulle intervjua stod i kontakt med både socialtjänsten 

och de utsatta kvinnorna och barnen. Detta för att bidra till en överblick, samt inblick i hur de 

yrkesverksamma upplever samarbetet med socialtjänsten, vilket var vårt syfte med den 

kvalitativa forskningsintervjun. Vi har även avsett att få en bred översikt av hur kvinnojouren 
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uppfattar hur samverkan med socialtjänsten fungerar och eventuellt har förändrats efter 

lagförstärkningen. 

Utifrån vad Neuman beskriver om urval (Neuman 2006, s.222) är vi medvetna om att de 

kvinnojourer som vi intervjuat inte kan bedömas vara representativa för alla kvinnojourer, 

men för vårt val av undersökning kan de illustrera hur samarbetet fungerar mellan kvinnojour 

och socialtjänst.  

 

Operationella avvägningar  

Vi har valt de yrkesverksamma på kvinnojouren då vi anser att deras perspektiv på samverkan 

med socialtjänsten är intressant att belysa. Av den anledningen kommer inte socialtjänstens 

syn på samverkan att undersökas av oss. 

Vi har valt att intervjua yrkesverksamma på frivilligt drivna kvinnojourer och därmed valt 

bort kommunens egna alternativ. Tolkningsföreträdet ges sålunda till de yrkesverksamma som 

med varierande utbildning och erfarenhet, arbetar med den utsatta gruppen.  

Vi har valt att använda oss av begreppet våld mot kvinnor, enligt FN:s Deklarationen om 

avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.  Vi är medvetna om att begreppet våld mot kvinnor, 

enligt FN:s deklaration, har en bredare innebörd, bland annat våld inom äktenskapet, kvinnlig 

könsstympning, sexuella trakasserier i arbetslivet, handel med kvinnor och påtvingad 

prostitution, men vi har valt att benämna den betydelse som är relevant för vårt arbete, det vill 

säga våld i nära relation. Det handlar således om ett flertal handlingar och företeelser som har 

det gemensamt att de är könsrelaterade eller könsspecifika (FN:s deklaration om avskaffandet 

av våld mot kvinnor (www.manskligarattigheter.se). 

Då vi inte specifikt valt att studera de våldsutsatta kvinnornas utsatthet och situation, utan 

de yrkesverksammas erfarenheter, kommer vi inte att belysa begreppet könsmaktsordning i 

denna studie. Vi har tagit del av begreppet, men kommer inte att specifikt belysa det vidare. 

Vi har i vår bakgrund under ”Kvinnojour som frivilligorganisation” nämnt Roks som 

moderorganisation för vissa kvinnojourer. Detta för att de uppmärksammades efter ordförande 

Ireen von Wachenfeldts uttalanden. Detta blev en skiljelinje mellan de bägge 

moderorganisationerna. Vi har valt att inte gå in något närmare på SKR. 

 

Intervjumetod 

Vi har haft för avsikt att ta reda på de yrkesverksammas erfarenheter och uppfattningar av 

samverkan med socialtjänsten. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ, semistrukturerad 

forskningsintervju då vi ansåg denna vara det mest lämplig för studien (Sohlberg 2009, s. 
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135). Innan intervjun strukturerades en intervjuguide (se bilaga 2) vars syfte var att ange de 

ämnen som var föremål för studien, samt i vilken ordning vi ville få svar på våra frågor (se 

bilaga 3) (Kvale 1997, s. 121).  

Intervjuguiden fungerade som underlag för intervjun, men vi lät intervjupersonen svara 

fritt kring frågorna och ställde även följdfrågor som vi ansåg vara av intresse för vår studie.  

Den intervjuade fick föreslå plats för intervjuns genomförande, då kvinnojourens adress kan 

vara hemlig. Vi berättade innan intervjun om studiens syfte och informerade om hur 

materialet skulle användas utifrån det vi visste vid tidpunkten för intervjun (Kvale 1997, s. 

142). 

Intervjuerna tog ungefär en timme och vi spelade in intervjuerna på band som vi sedan 

transkriberade. Detta medförde att vi kunde koncentrera oss på intervjuarens berättelser och vi 

kunde på så sätt ställa relevanta följdfrågor. (a.a. 1997 s. 147).   

Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer och frågorna ställdes till samtliga 

intervjupersoner för att få så likvärdig information som möjligt (Neuman 2003, s. 406). 

 

Metodologiska problem  

Efter det första intervjutillfället förstod vi att några av våra intervjufrågor och formuleringar 

inte var riktigt så tydliga som vi från början trodde. Vi insåg att vi behövde förtydliga några 

frågor, då vi hade formulerat vissa frågor för akademiskt och styltigt. Detta skapade vid 

senare intervjutillfällen ett mer förståeligt språk, vilket medförde en bättre dynamik i samspel 

med de intervjuade (Kvale 1997, s.121).  

Då vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, märkte vi att vi i intervjusituationen 

blev väldigt engagerade och ställde mer följdfrågor än vi från början avsett då vi fann svaren 

väldigt intressanta. Detta kan ha resulterat i mer material än nödvändigt. Samtidigt tror vi i 

efterhand att detta skapade ett större engagemang och intresse från de intervjuade att mer 

öppet berätta om deras erfarenheter och verksamheter.   

Vår avsikt i den kvalitativa studien var att undersöka de yrkesverksammas livsvärld. En 

brist i detta kan vara att utifrån vårt syfte handlade studien om de yrkesverksammas erfarenhet 

av samverkan. När intervjupersonerna sedan talade kring våra ställda frågor (se bilaga 3), 

handlade och landade många svar från de intervjuade i de utsatta kvinnornas situation och 

behov. Det metodologiska problemet kan därför vara att vi varit tvungna att utifrån vårt 

empiriska material, utvidga vår slutdiskussion, för att balansera vad som framkommit i det 

tematiserade materialet.  
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Insamlingsmetod och litteratursökning  

Eftersom vi i vår studie har valt att redogöra för och beskriva mycket av vårt material utifrån 

propositioner, rapporter, lagrum och beskrivningar av kvinnojourer, så har mycket 

bakgrundsmaterial funnits tillgängligt på Internet. Där har vi har använt sökord som 

kvinnojourer, kvinnovåld, våld mot kvinnor i nära relationer, samverkan och samverkan+ 

kommuner, samverkan+ socialtjänst, socialtjänst+ kvinnojour med flera. Antalet träffar har 

varit många och vi har då letat efter för vår studie relevanta och tillförlitliga webbadresser och 

hemsidor.  

Via stadens bibliotek har vi sökt på ämnesord i deras databas och använt oss av för vår 

studie relevanta sökord, se ovan.  

För att vidare få en grundförståelse för ämnet har vi läst propositioner, SOU rapporter, 

handlingsplaner, forskning och artiklar som berört det aktuella ämnet. Vi har även sett 

Sveriges televisions ”Dokument inifrån- Könskriget”, från 2005. 

 

Validitet och reliabilitet  

Vi har under arbetets gång försökt att kontinuerligt granska validiteten och reliabiliteten i 

undersökningen.  

Validiteten uppnås i studien genom att vi har undersökt sanningen utifrån den faktiska 

verkligheten, genom koppling till teori och analys så att dessa stämmer överrens (Neuman, 

2003, s. 188).   

Vi kontaktade kvinnojourerna och de valde att medverka i vår studie. De intervjuade har i 

sitt dagliga arbete kontakt med socialtjänsten kring den grupp som samverkan bör handla om, 

vilket bidragit till studiens giltighet (Kvale 1997 s, 213). Genom de svar vi fått har vi stärkt 

validiteten, då de intervjuades svar har utgått från deras livsvärld, vilket var vår avsikt.  

Reliabilitet handlar om trovärdighet och vi har kritiskt granskat och sett över de svar vi 

inhämtat, vilket ökar trovärdigheten i studien. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans för 

att öka reliabiliteten och intervjufrågorna har varit utformade utifrån vårt syfte. Genom att 

granska svaren, samt fundera vad som kan ha påverkat eventuella svar, bör reliabilitet uppnås. 

Vi har naturligtvis sett till våra egna misstag i intervjusituationerna och försökt att rätta till 

dem. Detta för att försäkra oss om att studien inte vilar på tillfälligheter som påverkar 

resultatet (a.a., s. 213).  

En svaghet i vår studie kan vara att vi efter vår första intervju var tvungna att omformulera 

några frågor.  
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Etiska överväganden  

Då det gäller studiens etiska överväganden har vi strävat efter att tillmötesgå de 

grundläggande krav som vetenskapsrådet har för etiskt förhållningssätt (Vetenskapsrådet 

2002).   

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av fyra huvudkrav som vi kommer att ta 

hänsyn till. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet.  

De som valt att delta i studien har blivit informerade om uppsatsens syfte och om att 

deltagande i studien är frivillig, samt att de när som helst kan avsluta sin medverkan.  

Intervjuerna har genomförts med yrkesverksamma på frivilligt drivna kvinnojourer i 

Stockholms län, i egenskap av de i sitt dagliga arbete möter den grupp som vi valt att 

undersöka. Vi har valt att inte namnge dessa personer då, de i sin yrkesroll svarar på de frågor 

vi ställer. En utomstående utan relation till den yrkesverksamma, bör därmed ha svårt att 

identifiera vem av de intervjuade som sagt vad. För kolleger kan det eventuellt bli ett 

igenkännande.  

För att vidare minska risken för identifiering har vi i vår empiri därmed valt att inte 

namnge vem som säger vad. För läsaren blir det därmed svårare att se vem som säger vad.  

Studiens fokus har varit att undersöka samarbete/ samverkan. Vår avsikt med uppsatsen 

har inte varit att värdera eller utvärdera verksamheterna, utan ett försök att se på de 

yrkesverksammas erfarenheter av samarbete med socialtjänsten.   

 

Analysmetod av insamlat material 

Vi har valt att tematisera det insamlade materialet för att sedan sammanställa relevanta ämnen 

som har återkommit i materialet. Valet av teman ligger till grund för vår analys. Ett tema kom 

att handla om ”Kvinnojourens roll”. Tema två kom att handla om ”Resurser som möjliggör”. 

Vi har valt att redovisa det empiriska materialet genom att dela upp de två teman vi funnit 

med olika underrubriker, för att lättare kunna arbeta med och senare kunna analysera det 

empiriska materialet. 

Underrubrikerna till tema ett blev, ”Verksamheterna”, ”Samarbete och/eller samverkan” 

och ”Kvinnojourens arbete med barn”. Underrubriken till tema två blev ”Ekonomiska 

resurser” och ”Volontärer som resurs”.  

Vi har delat på transkriberingen av vårt intervjumaterial och därefter sammanställde och 

tematiserade vi materialet tillsammans (Kvale 1997, s. 155). Vi valde att plocka ut relevanta 

ämnen som återkom i intervjuerna. Därefter tog vi intervjupersonernas egna citat, 
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meningskoncentrerade dem (a.a., s. 174) och lyfte in dem där vi ansåg att de förstärkte vårt 

material (a.a., s. 155). Vi har utifrån det empiriska materialet försökt tolka vad 

intervjupersonerna menat med det som de sagt.  

 I tematiseringen framkom olika associationer och beskrivningar kring samverkan och vi 

har belyst de likheter och skillnader som vi fann i de intervjuades svar. Dessa teman och svar 

ligger till grund för vår analys där även tidigare forskning och teorier har sammanförts och 

arbetats med. 

Vi avser att angripa vårt emiriska material utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Vi 

har valt att undersöka intervjupersonernas erfarenheter, vilket innebär att vi studerat deras 

livsvärld (Sohlberg 2009, s. 57), utifrån vårt syfte. Fenomenologisk ansats bidrar till 

förståelse av intervjupersonernas synsätt och på deras egen verksamhet och i samarbetet med 

socialtjänsten.  

 

Teoretisk ansats 

En utgångspunkt vi har valt att använda oss utav är SOU 1993:82 och det som Blennberger 

beskriver om frivilligorganisationer. Blennberger har utvecklat, och gör en definition av 

frivilligorganisationsbegreppet och gör därmed en skillnad mot den offentliga organisationen 

som organisation. Detta medför att hans definition på denna organisationsteori är relevant för 

vår studie.  

Vi har även valt att analysera samverkan mellan socialtjänsten och kvinnojouren med den 

samarbetsmodell av Bengt Berggren som Maria Hjortsjö (2006) redogör för i sin avhandling.  

Ett perspektiv vi har valt att använda är det sociologiska perspektiv som Pål Repstad 

(2005) benämner som sociologisk analys av organisation. Den systemteoretiska ansatsen 

beskriver organisationer som ett eget system, men också som en del i ett större system som 

innefattar andra organisationer och som utgör marknaden i det samhället organisationen 

verkar i. 

Även andra för vår studie relevanta perspektiv har lyfts in. 

 

Blennbergers definition av organisationsteori 

Blennberger (SOU 1993:82) har utvecklat och gör en definition av 

frivilligorganisationsbegreppet och gör därmed skillnader mot den offentliga verksamheten. 

Blennberger beskriver att de största skillnaderna mellan en frivilligt driven social organisation 

och en offentlig organisation, är att till skillnad från den offentliga sektorn, har den frivilliga 
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verksamheten kommit till utan myndighetsbeslut. Detta innebär att den även kan upphöra eller 

avslutas på eget initiativ.  

Frivilligorganisationen kan, enligt Blennberger, kännetecknas genom att organisationen 

upprätthålls och bevaras på frivilligt engagemang och av personligt medlemskap. Den ska inte 

heller generera ekonomisk vinst och den organisatoriska formen ska vara tydlig och ha en 

offentlig karaktär, samt är det medlemmarnas idéer om det sociala arbetes utförande som styr 

verksamheten.  

Relationen mellan den offentliga sektorn och den socialt frivillig organisationen beskrivs 

utifrån Blennbergers definition av organisationsteori. Definitionen av teorin kan beskrivas och 

förstås utifrån förhållandet med fokus på skillnader mellan faktisk relation och rollfördelning.  

Blennberger utgår från beskrivningar av frivillig organisationerna då han använder sig av 

begreppen, avantgarde, komplement, alternativ och ersättning, när han diskuterar 

frivilligheten i förhållande till den offentliga sektorn. Vad gäller hans avsnitt om relationen 

mellan dessa två aktörer använder han sig av sex aspekter, kunskap, värdering, samarbete, 

påverkan, kontroll och finansiering.   

Blennberger menar att man bör skilja på faktisk rollfördelning och önskvärd rollfördelning 

när välfärdsinsatser diskutreras. Skillnaden blir att insatser som är önskvärda är utifrån ett 

idealiserat samhälle.  Medans den faktiska rollfördelningen diskuterar det aktuella samhället 

utifrån verkligheten. Det finns olika intentioner som frivilligorganisationen kan ha till den 

offentliga sektorn, utifrån det samhället som frivilligorganisationen verkar i. 

Avantgarde begreppet beskriver den frivilliga verksamheten som ett slags pionjär arbete 

som utger sig för at skapa och bilda opinion i frågor som rör organisationens intresse. 

Avantgarde innebär därmed att organisationen inte behöver bevaka ett särkilt revir utan deras 

politiska och banbrytande arbete väcker det ”samhälleliga dåliga samvetet” och sätter de 

aktuella frågorna som organisationen arbetar med på kartan.  

Gällande komplement menar Blennberger att den frivilliga organisationen utgör ett 

komplement till den offentliga sektorn, alternativt fungerar som en parallell resurs. Genom att 

verksamheten utgör ett komplement till marknaden medvetengör organisationen behov för 

eftersatta grupper.  

Frivilligorganisationen kan fungera som ett alternativ till den offentliga sektorn. Begreppet 

beskriver ett konkurrensförhållande mellan de två organisationerna där betydelsen av 

alternativ även kan beskrivas som ersättning.  De frivilliga organisationerna ersätter den 

offentliga sektorn där den offentliga sektorn brister eller inte finns.    
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I organisationsteorin belyser Blennberger hur den faktiska relationen kan beskrivas mellan 

frivilligorganisationen och den offentliga sektorn. De aspekter som Blennberger beskriver är 

de som han anser vara relevanta för att klargöra förhållandet mellan de två aktörerna.  

Kunskap handlar om vilken kännedom och insyn de bägge organisationerna har om 

varandras verksamheter. När Blennberger nämner värderingar, menar han organisationernas 

förhållningssätt och bedömning av den andra organisationens arbetsområde. En annan aspekt 

är frågan om det förekommer något samarbete organisationerna emellan.  

Blennberger beskriver vikten av att studera på vilken nivå och i vilken form samarbete 

sker. I arbetssätt och metodval påverkar organisationerna varandra, där olika värderingar 

utbyts och gör intryck på varandra i ett aktivt flöde. Blennberger uttrycker kontroll som en del 

av den offentliga sektorns påverkan på frivilligorganisationen. Genom att granska och 

utvärdera frivilligorganisationen sker en viss myndighetsinsyn som i sin tur kan påverka 

frivillighetsorganisationens ekonomiska förutsättningar.  Den offentliga sektorn utgör inte 

sällan en roll som delfinansiär i den frivilliga verksamheten.   

 

Samverkansmodell  

Med hjälp av Bengt Berggrens modell för samverkan utifrån det Maria Hjortsjö beskriver i sin 

avhandling Med samarbete i sikte (Hjortsjö 2006).  

Berggren beskriver samverkan utifrån fyra förklaringsmodeller av samverkan.  

• Koordination 

Denna samarbetsform avser att två olika organisationer arbetar mot gemensamt mål.  

I vår studie avser vi att i denna samarbetsform beskriva socialtjänsten som en av organisation 

och kvinnojouren som den andra och gemsamt strävar dem efter att nå samma mål det vill 

säga att ge den utsatta gruppen det stöd och skydd till den utsatta gruppen. För att möjliggöra 

detta krävs samverkan dem emellan.  

• Kollaboration/ samverkan  

Denna form kan också kallas samverkan. Utvalda i organisationerna träffas på grund av den 

specifika kompetens som de besitter för att gemensamt lösa ett gemensamt mål. 

Vår empiri visar på samverkan då socialtjänsten står som uppdragsgivare och det är de som 

beviljar, beslutar, betalar och planerar insatsen skyddat boende för den utsatta gruppen. 

• Konsultation  

Innebär att de yrkesverksamma från en organisation utbyter kunskap inom den andres 

verksamhetsområde. 
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I vår studie kan detta appliceras då socialtjänsten och kvinnojouren är i behov av varandras 

erfarenheter och kunskaper kring den utsatta gruppen. 

• Integration/samordning  

Betyder att flera verksamheter sätts ihop till en gemensam enhet där olika yrkeskategorier och 

arbetsuppgifter blir gränsöverskridande. I praktiken kan integration innebära att olika 

yrkesverksamma/professionella kan dela på samma uppgifter utan konkurrens i en gemensam 

verksamhet.  

• Nollstadium  

Innebär att det finns en skenbar samverkan som i praktiken inte förekommer. Men då 

verksamheten kan profilera sig med olika insatser för den utsatta gruppen som organisationen 

vänder sig till kan det av utomstående se ut och uppfattas som en fungerande samverkan.    

Vi avser att använda oss av detta begrepp för att titta närmare på de yrkesverksammas 

upplevelser av samarbetet med socialtjänsten och dess insatser.  

 

Beskrivning av verksamheterna  

De sex intervjuade personerna i studien är yrkesverksamma på någon av de fyra frivilligt 

drivna kvinnojourerna med skyddade boenden i Stockholms län. Dock uppger en av de 

intervjuade att deras verksamhet inte är någon kvinnojour, utan endast ett skyddat boende för 

utsatta kvinnor och barn. Vi har trots detta, för studien, valt att kalla verksamheterna med 

samlingsnamnet kvinnojour.  

Kvinnojourernas storlek varierar. Huvudsaklig uppdragsgivare för placeringen av den 

utsatta gruppen är socialtjänsten. De intervjuade har erfarenhet av att samarbeta med 

socialtjänster i hela Sverige, då kvinnorna kan placeras i andra kommuner än sin 

hemkommun.  

Samtliga intervjuade uppger att deras verksamhet tillhandahåller skyddade boenden, ger 

råd och stöd och för mellanmänskliga samtal. Samtliga intervjupersoner uppger att deras 

kvinnojour bistår de utsatta kvinnorna med hjälp att ta externa kontakter vid behov, 

exempelvis med försäkringskassa, socialsekreterare, jurist eller polis.  

Alla kvinnojourerna kommer i kontakt med den våldsutsatta gruppen via socialtjänsten som 

beslutar och bekostar om insatsen för den våldsutsatta gruppen. En av de kvinnojourerna vi 

besökt är tydliga med att de har utvecklat kontakt med andra samarbetspartner.  

Två verksamheter tillhandahöll särskilda barnansvariga vars uppdrag är att specialsera sig på 

att samtala för de barn som bevittnat eller utsatts för våld.   
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Samtliga av de intervjuade är i dagsläget anställda med lön från organisationen och har mellan 

4-16 års erfarenhet av kvinnojoursarbete. Kvinnojourerna hade som minst 1 anställd och högst 

10 anställda med lön. Utbildningsnivån på de intervjuade var varierande då tre stycken var 

högskoleutbildade och tre stycken hade motsvarande gymnasieutbildning.  

De kvinnojourer som är representerade har gemensamt att de tillhandahåller volontärer för 

att på så sätt få verksamheten att fungera. Samtliga kvinnojourer rekryterar och utbildar sina 

egna volontärer. Uppdraget som volontär varierar på de olika kvinnojourerna men av de 

tillfrågade svarar två intervjupersoner att de använder sig av volontärer med en specifik 

profession som kan bidra med kunskap i olika sammanhang. Tre intervjupersoner säger dock 

att utbildning inte spelar någon roll för volontäruppdraget. Samtliga intervjupersoner säger att 

volontärerna utgör en förutsättning verksamhetens arbete. 

Samtliga intervjupersoner anser att deras verksamhet täcker ett behov i den kommun där de 

verksamma, då det enligt samtliga saknas bra kommunala alternativ för den utsatta gruppen.  

   Enligt de yrkesverksamma kan den kvinnojour de arbetar för ta emot kvinnan med kort 

varsel och bistå med en akut placering och detta bidrar till att de anser sig ha god kännedom 

och kunskap om den utsatta gruppen då de möter kvinnorna och barnen i den akuta fasen2. 

Placeringen på kvinnojouren kan enligt samtliga vara mellan en dag upp till två år och detta 

medför enligt de intervjuade, att de ser hela processen 3som den våldsutsatta går igenom.  

Kvinnojourerna tar emot kvinnor från hela landet beroende på hotbilden som omger kvinnan 

och detta bidrar till att samtliga intervjuade har viss till stor erfarenhet, av samverkan mellan 

kommun och deras frivilligt drivna kvinnojour.  

Vi har valt att inte namnge dessa personer då, de som yrkesverksamma svarar på de frågor 

vi ställer. 

De intervjuade har gemensamt att de arbetar på en frivilligt driven kvinnojour som anlitas av 

socialtjänsten, då det blir tal om att placera den utsatta gruppen på ett skyddat boende. En av 

anledningarna till att socialtjänsten använder sig av insatser på frivilligt drivna kvinnojourer 

kan enligt de intervjuade handla om att de frivilligt drivna kvinnojourerna är betydligt fler än 

de kommunalt drivna alternativen. I samarbetet med socialtjänsten verkar det också viktigt för 

några av de intervjuade att poängtera det förhållningssätt som just deras verksamhet står för.   

                                                           
2 Med akuta fasen beskriver intervjupersonerna vad, som enligt dem, är den utsatta kvinnans svaga tillstånd vid 
hennes ankomst och första tid på det skyddade boendet.   
3 Processen är den tid som det, enligt de intervjuade, tar för den utsatta kvinnan att återhämta sig från sina 
våldsupplevelser och nyorientera sig i en ny vardag. 
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Kvinnojourerna som representeras i denna studie utgör ett slags pionjärarbete med den utsatta 

gruppen. Genom att hela tiden möjlig- och synliggöra sin verksamhet bidrar kvinnojouren till 

att upplysa och informera de övriga samhället om de frågor som de anser vara viktiga.  

Deras organisations uppbyggnad baseras på de tydliga grundstenarna om vad en frivillig 

organisation ska innehålla. Genom att inte vara myndighetsutövare eller på något sätt 

vinstdrivande, har de en välutvecklad ideell organisation som belyser och påvisar de behov 

som den utsatta gruppen kan behöva. Samtliga kvinnojourer förmedlar att de är parti- politisk 

och religiöst obundna organisationer. Däremot säger en intervjuperson att hennes kvinnojour 

arbetar efter en kristen värdegrund. 

 

Resultat 

Kvinnojourens roll  

Den frivilligt drivna kvinnojouren har en betydande roll i den svenska välfärdsmodellen. 

Genom att uppmärksamma den utsatta gruppen och deras behov bidrar kvinnojourernas 

verksamheter till att synliggöra kvinnorna och barnen utsatthet. Genom erfarenhet och 

kunskap av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn anses den frivilligt drivna 

kvinnojouren ha en vedertagen kunskap på området. 

 

Verksamheterna   

Kvinnojourerna som verksamhet tar emot kvinnor som utsatts för våld och andra övergrepp, 

men de uttrycker även att deras uppdrag som frivilligorganisation även består av att 

uppmärksamma problematikens omfattning och en av de intervjuade säger att de vill bidra 

med kunskapsutveckling kring den utsatta gruppens behov. De jämför de frivilligt drivna 

kvinnojourerna med de kommunalt drivna och de intervjuade uppger att det är de som vet vad 

de utsatta kvinnorna behöver.   

Den politiska verkan av en frivilligt driven kvinnojour blir ju mycket större än de kommunalt drivna. Och 
vi har startat då det inte fanns någon politisk diskussion i de här frågorna. Så det är ju vi som jobbar med 
det här som sitter på kunskapen och erfarenheten om de här frågorna.  
Vi är progressiva! Det måste vi vara! Det tycker jag är jätteviktigt!  
 

Samarbete/samverkan har ökat enligt en av de intervjuade, då deras verksamhet upplever att 

de i större utsträckning bjuds in att utbilda och föreläsa om det arbete som kvinnojourerna 

utför. Genom att öka kunskapen om den utsatta gruppens behov, bidrar föreläsningarna till ett 

bättre samarbete med socialtjänsten.  

Vi måste driva de här frågorna. Vi är kunskapsbärare vi blir inbjudna i större utsträckning idag att komma 
och föreläsa och vi tillåts sprida vår kunskap. Nu när det finns kvinnofridsteam i de flesta stadsdelar ser 
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de ju att vi besitter mycket av det som föranlett de här frågorna. Och sen är vi helt religiöst och 
partipolitiskt obundet. 
  

Kvinnojourerna är eniga om att de bidrar till att synliggöra och uppmärksamma den utsatta 

gruppens behov. Verksamheterna fyller därmed flera olika funktioner. Dels genom att finnas 

till, för att organisationen behövs som ett komplement till välfärden och den offentliga 

verksamheten. Dels för att utveckla och bidra med nya kunskaper i ämnet.  

Kvinnojouren täcker upp där den offentliga sektorn inte tidigare har kunnat tillgodose den 

utsatta gruppens behov.  

Vi fyller en ganska stor funktion med att vi är så stora och har jobbat i ganska många år politiskt också. 
Vi har nog ganska många gånger gått i bräschen för de här frågorna, Jobbat väldigt hårt mot socialtjänst, 
polis, för att väcka och öka kunskapen om de här frågorna. Att sätta frågan på kartan eller på agendan. 

 

Kvinnojourerna som vi intervjuat talar om hur de vill bidra till att höja medvetenheten hos 

medborgarna, samt anställda inom den offentliga sektorn. Genom att täppa till de maskor som 

uppstått i det finmaskiga sociala nätverk som den svenska modellen utgör, kompletterar 

kvinnojourerna enligt de intervjuade, den offentliga verksamheten genom att bidra med 

förståelse och en ömsesidighet för den utsatta gruppen. Denna typ av ömsesidighet är något 

som kvinnojourerna upplever att de bättre kan erbjuda den utsatta gruppen än den offentliga 

sektorn. Detta medför att de anser att de kan möta kvinnan och förstå henne på ett annat och 

bättre sätt än de kommunalt drivna verksamheterna.  

Genom att visa och tala om vad deras kvinnojour arbetar med, tror de att ett ökat 

samarbete/samverkan kommer att uppnås med andra samhällsaktörer, då medvetenheten ökar 

för deras verksamhet.  

 

Samarbete och/ eller samverkan  

Intervjupersonerna beskriver samarbetet med socialtjänsten som bristande. Vid den första 

kontakten som kvinnojouren får med kvinnan kommer hon till det skyddade boendet från 

socialtjänsten, oftast i den akuta krisen. De intervjuade upplever att de sällan vet vilka övriga 

kontakter som kvinnan har på socialtjänsten och mycket av arbetet börjar med att försöka 

finna information angående kvinnans informella och formella nätverk. De yrkesverksamma 

anser att ett ökat samarbete vid placeringarna skulle bidra till ökad förståelse för varandras 

uppdrag.  

En av intervjupersonerna beskriver sin upplevelse av samarbetet/samverkan med 

socialtjänsten. Då hon besvarar följdfrågan om bemötandet av socialtjänsten i den samverkan 

hon deltar i gällande kvinnans planering, svarar hon:  
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Vissa lyssnar bra, andra lyssnar inte alls. Vi tycker att vi har god kännedom om gruppen, när de bor här. 
Vi får ju mycket insyn i deras liv, så vi tycker att vi har god kunskap om deras behov, till skillnad från en 
socialsekreterare som kommer någon timme någon gång och som sedan ska fatta beslut. Då är det 
önskvärt att de lyssnar på oss. Man ser det på olika sätt helt klart! Det är ett stort problem att vi inte ser på 
saken lika, det är det värsta med det här jobbet. Socialsekreterare och stadsdelar jobbar fruktansvärt olika. 
Men barnperspektivet kan vi alltid jaga dem med. 

  

Socialtjänsten står som uppdragsgivare i de allra flesta fall av de placeringar som görs på de 

kvinnojourer som intervjuats. Intervjupersonerna beskriver sin upplevelse av samarbete med 

socialtjänsten genom att hänvisa till att samverkan oftast handlar om vilken socialtjänst 

kvinnan tillhör samt vilken socialsekreterare som handlägger kvinnans ärende. De intervjuade 

anser att det är socialtjänstens ansvar att samarbeta/samverka, inte kvinnojourens, men att 

samarbete/samverkan alltför ofta fungerar dåligt. De intervjuade uppger att socialtjänsten inte 

följer upp eller besöker kvinnan som är placerad på kvinnojouren i tillräcklig utsträckning för 

att veta hur kvinnojourerna arbetar och vilken funktion de fyller för den utsatta kvinnan De 

intervjuade anser att samarbete/samverkan först och främst beror på vilken socialsekreterare 

som handlägger respektive ärende, inte beroende på socialtjänstens skyldighet att 

samarbeta/samverka.  

Den bristande samverkan drabbar enligt en intervjuperson den enskilda kvinnan. Hon anser att 

de kvinnor hon möter skulle må bra av ett bättre samarbete. Hon ser att det tär på kvinnorna 

att inte får veta vad som ska hända dem och hur länge de får stanna på den kvinnojour som de 

befinner sig på. Hon berättar om hur hon försöker få socialtjänsten att vakna och som hon 

säger ta sitt ansvar.  

Jag brukar ringa upp ett antal enhetschefer och klaga.  Men nu har vi börjat dokumentera och skriver upp 
om hur kvinnorna har det och upplever sin situation. Jag märker skillnad när vi lämnar de papperna till 
enhetscheferna så blir det på något sätt lättare. De verkar gå bättre om man gör så. Dokumenterar och 
följer upp. 

 

En av de intervjuade reflekterar över sin egen roll i samverkan med socialtjänsten, hon anser 

att samverkan är avhängigt den kontakt hon byggt upp med en särskild socialsekreterare. Hon 

ser på samarbetet som sårbart, då hon själv reflekterar över sin egen roll på kvinnojouren. Hon 

anser att hon har den erfarenhet och kunskap som krävs för att arbeta med de utsatta 

kvinnorna och att eftersom hennes kvinnojour är så pass liten, känner hon ett stort ansvar för 

att det befintliga samarbetet ska kunna upprätthållas. 

En annan av de intervjuade vill poängtera att samverkan kan uppnås även med andra 

samverkanspartners och att deras organisation inte endast tar emot kvinnor och barn från 

socialtjänsten. Hon beskriver att det måste finnas en medvetenhet hos kvinnojourerna att ta 

emot våldsutsatta, oavsett kön. Hon menar att samhället är i ständig dynamik och att våld och 
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utsatthet förekommer i alla typer av förhållanden och samhällsklasser. Den kvinnojour hon 

representerar försöker att vara framåtsträvande.  

Där måste vi vara progressiva det tycker jag är jätteviktigt!  
Han kom i kontakt med oss genom RFSL… Alltså det är Socialtjänsten som söker till 95 % skulle jag 
vilja säga, men det börjar nog närma sig 100 %.  Men vi har ju haft manliga boende som vart utsatta i  
samkönade relationer. 

 

När vi utifrån våra frågor vill ta reda på om de yrkesverksamma kan uppfatta några skillnader 

innan och efter lagförstärkningen angående samarbetet med socialtjänsten, är de eniga kring 

ett fenomen. Samarbete/samverkan har till viss del förändrats med det faktum att vissa 

stadsdelar arbetar med kvinnofridssamordnare. De uppger att en del kommuner och stadsdelar 

har tillsatt egna kvinnofridssamordnare som specialiserat sig på att upptäcka, uppmärksamma 

och arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

Innan var det mycket mer att vi fick sitta emellan och kriga för kvinnans rättigheter. Nu med 
kvinnofridssamordnaren är det lättare, eftersom hon (kvinnofridssamordnaren) har en förståelse och har 
börjat lära sig vad kvinnor kan vara i behov av. 

 

De utsatta kvinnorna kan placeras på uppdrag av sin hemkommun i annan kommun, om 

hotbilden mot kvinnan kräver det. De intervjuade menar att kvinnojourerna har bred 

erfarenhet av att arbeta med kommuner över hela landet. Det råder en enighet kring att 

samarbete är avhängig den kommun som placerar kvinnan. Att samarbete/samverkan skulle 

ha blivit bättre på grund av lagförstärkningen är inget som de intervjuade håller med om eller 

kan relatera direkt till. I stället anser de att det beror på vem eller vilken kommun som 

placerar.  

Vi har väl inte direkt påverkats av lagändringen i sig, men på andra sätt i vårt arbete idag än hur vi 
jobbade för några år sedan. Men lagändringen är inget som har påverkat vårt arbete. Alltså, vi har alltid 
tryckt på, tjatat och gnällt om barnens behov och krävt att de ska lyssna. Jag kan inte komma på att vi har 
använt lagen för att förstärka, men det känns väldigt skönt att ha den i ryggen och att veta att lagen finns 
för den utsatta gruppen. 

 

Kvinnojourens arbete med barn  

De yrkesverksamma som vi har pratat med anser att socialtjänsten borde ta mer ansvar och 

hänsyn till vad kvinnorna och deras barn kan vara i behov av när de kommer till 

kvinnojouren. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barn som far illa och de 

intervjuade anser att de har mer resurser för den utsatta gruppen än vad socialtjänsten tar reda 

på och det är synd, menar några. De anser att det säkert finns kvinnor med barn som skulle 

kunna få mer och bättre hjälp på vissa kvinnojourer, exempelvis hos dem som har 

barnansvariga och särskilda gruppverksamheter för samtal och stöd. Några av de kvinnojourer 

som vi besökt berättar att de har Trappan – utbildning, vilket de anser gynna barnen, om 
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barnen får tala om de upplevelser som barnen erfarit i sin hemmiljö. De intervjuade som har 

barnansvariga och som därmed specialiserat sig på barnens erfarenheter, tror att en ökad 

samverkan mellan kvinnojouren och socialtjänsten skulle innebära att fler socialsekreterare 

kom ut och besökte deras verksamhet, så att de fick se vad just deras kvinnojour erbjuder.   

Just eftersom placeringen sker så snabbt och akut och krisat så upplever inte jag att socialsekreterarna tar 
reda på så mycket… vem som jobbar bäst med barn eller vilka grupper vi har.  Sen är de ju inte själva här 
så ofta. 
Däremot tror jag att socialsekreterarna går mer på vilken erfarenhet de har av vissa ställen, lite mer mun 
till mun… det märker man ju att vissa socialsekreterare återkommer mer än andra. 

 

Många kvinnor som kommer till det skyddade boendet har barn. Det faktum att barn tar skada 

av sina upplevelser av att ha bevittnat våld mot mamman är enligt intervjupersonerna av 

största vikt. Barnets bästa och barnperspektivet är något som återkommer i våra intervjuer. 

Kvinnojourerna anser att socialtjänsten måste och ska se till barnets bästa, men när vi under 

intervjuerna talar om barnen framkommer att pojkar inte alltid är välkomna på alla de 

kvinnojourer som vi besökt.  

De yrkesverksamma resonerar om socialtjänstens beaktande av barnets bästa.   

Dock är endast en av de tillfrågade kvinnojourerna som tar emot pojkar över tretton är. 

Anledningarna till att några av kvinnojourerna uppger att de inte tar emot pojkar över tretton 

år varierar. De intervjuade uppger att detta beror på att flertalet kvinnor som bor på 

kvinnojouren har en annan etnisk tillhörighet och att dessa kulturer upplever att problemet 

består i att pojkar över tretton år vistas i verksamheten och vilket medför att kvinnorna måste 

bära sjal inomhus. En annan aspekt är som en av de intervjuade anser, är att pojkar i denna 

ålder identifierar sig med den manliga förebilden i den våldsamma hemmiljön.  

Vi tar inte emot pojkar över 13 år. De är så speglade och de röjer för mamman. De är ofta själva förövare.   
Det är väldigt vanligt att pojkar redan beter sig som pappa gör och ser kvinnan som en lägre stående 
varelse.  
  

Under intervjuerna framkommer det att kvinnojourerna arbetar olika i förhållande till 

barnperspektivet. En annan aspekt i frågan om pojkar, 13 år eller äldre ska få bo på 

kvinnojourerna med sina mammor, ges av en annan kvinnojour. Där anser de att barnets bästa 

måste prioriteras och att de då inte kan ta hänsyn till olika kulturers syn på barn. 

Jag tycker inte att vi ska ta så mycket ansvar för att kvinnorna bär slöja. Jag tycker att det är viktigare att 
tonårspojkar får skydd, än att kvinnor kanske måste bära slöja om de befinner sig här. Det är inte vårt 
primära ansvar att ta hand om den biten. 

 

Angående samverkan anser de intervjuade att bättre kunskap och förståelse från socialtjänsten 

skulle bidra till ett bättre stöd för den utsatta gruppen. En fungerande samverkan bör, enligt de 

intervjuade, bygga på att socialtjänsten lyssnar mer på kvinnorna och på de som jobbar med 
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den utsatta gruppen på kvinnojouren. De anser att placeringen på kvinnojouren måste vara 

mer långsiktig. Flera av de intervjuade menar att långsiktig planering skulle kunna skapa 

samsyn och mer kunskap om den utsatta gruppen. Flera av intervjupersonerna talar om 

processen som den tid de anser att kvinnorna behöver för att reda ut sin komplexa situation, 

bearbeta upplevelserna i syfte att kunna gå vidare och må bättre.  Att återhämta sig, menar 

intervjupersonerna, är en process som tar lång tid och det är denna tid som socialtjänsten 

skulle behöva ta hänsyn till.  

En av de intervjuade menar att allt inte löser sig bara för att kvinnan hittar någonstans att bo 

och får kontakt med socialtjänsten. Hon menar att samarbetet kring kvinnan måste fortsätta 

efter avslutat boende både från kvinnojour och från socialtjänst. 

Hotet tar ju inte slut för att kvinnorna flyttar från oss, men de måste ju ha någonstans att bo. Det är inte 
socialtjänstens ansvar att se till att ge kvinnan en bostad, det poängterar socialtjänsten mer än gärna. 
Kvinnorna kanske får en jourlägenhet, får komma till ett mellanboende, får flytta till en annan kvinnojour 
som är billigare eller hamnar på hotellhem. Vissa får förtur, men jag upplever att många kvinnor upplever 
att de kommer ut till nästan ingenting. Socialtjänsten ställer ju ingen på gatan precis, men kvinnorna 
känner sig väldigt utelämnade. Att beslut tas månad för månad skapar ju en osäkerhet. 
 

 

Resurser som möjliggör  

Samtliga av de intervjuade kvinnojourerna har socialtjänsten som huvudsaklig uppdragsgivare 

och socialtjänsten står därmed för kostnaderna för de placerade kvinnorna. Intäkterna varierar 

och samtliga kvinnojourer tillhandahåller även bidrag i form av donationer och fondpengar 

för att kunna bedriva sina verksamheter. Om det ekonomiska samarbetet säger några att deras 

arbete blir begränsat då de är bidragsberoende i någon form. 

Omfattningen på uppdragen hos kvinnojourerna varierar beroende på kvinnojourens 

storlek och verksamhetens resurser. Vissa av kvinnojourerna tillhandahåller främst boende, 

medans andra bedriver daglig verksamhet och samtal med kvinnorna. Det ideella arbetet 

beskrivs som avgörande för att verksamheten ska kunna existera, men också för att på olika 

sätt bidra med kunskap och som redskap för att kunna skapa legitimitet för sin verksamhet. 

Ett välutvecklat socialt arbete inom organisationen anses vara av största vikt enligt de 

intervjuade för att arbeta med den utsatta gruppen på ett adekvat sätt. Då de ekonomiska 

resurserna är begränsade i den frivilligt drivna kvinnojouren, krävs på samtliga kvinnojourer 

vi besökt, ideella insatser för att verksamheterna ska fungera. De kompetenser som behövs 

vävs in i form av volontärer som eventuellt kan bidra med spetskompetens inom de områden 

som kvinnojouren uppmärksammat och som behövs för att ge kvinnorna det stöd och den 

hjälp som kvinnojouren är i behov av. Med knappa ekonomiska resurser lyckas de intervjuade 
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kvinnojourerna trots allt skapa en välutvecklad organisation, vilket enligt dem torde innebära 

att socialtjänsten fortsätter anlita deras kvinnojour om verksamheten fungerar och ger resultat.  

 

Ekonomiska resurser 

De kvinnojourer vi intervjuat har enligt uppgift olika förutsättningar för vad just deras 

verksamheter kan bidra med till den utsatta gruppen. Under intervjuerna är ekonomiska 

resurser ett återkommande tema. När samtalet leder in på ekonomi är det tydligt att 

engagemanget och viljan för den utsatta gruppen är stort. Intervjupersonerna beskriver vad de 

skulle önska och vad de anser att samverkan med socialtjänsten skulle innebära om de 

ekonomiska resurserna ökade.   

Mer pengars skulle kanske innebära att vi skulle kunna anställa fler…  
Vi har en jourkvinna som täcker för mig då jag har semester och hennes tjänst täcker vi med 
projektpengar från länsstyrelsen, men de pengarna fick vi inte söka själva utan tillsammans med 
kommunen. Regeringen pytsade ut en massa pengar men kvinnojourerna fick inte söka pengarna själva… 
Självklart kan du anställa någon som är barnansvarig, letar lägenhet det är klart att med pengar skulle vi 
kunna göra mycket…  
Men titta på andra kvinnojourer där har du en som har hand om barnen på heltid, som har samtal och 
någon som letar lägenheter på heltid. Klart det gör skillnad! 

 

De intervjuade uppger att bättre ekonomiska resurser skulle bidra till förbättringar i varje 

verksamhet. Det faktum att vi idag går mot ett mer mångkulturellt samhälle ställer större krav 

på verksamheterna och bjuder kvinnojourerna på mer utmaningar i form av kunskap och 

förståelse för och av religioner och kulturella traditioner som direkt och indirekt påverkar 

kvinnojourens arbete med den utsatta gruppen. Att språksvårigheter är vanligt håller flera 

kvinnojourer med om. Vikten av att kunna samtala med kvinnan är stort, men de ekonomiska 

resurserna för små. De intervjuades erfarenheter är det ofta behövs en tolk. Socialtjänsten 

beslutar och bekostar en tolk om mötet sker tillsammans med en socialsekreterare, men då 

många placeringar sker snabbt är det inte alltid som socialsekreteraren bokar in en tolk då 

kvinnan anländer till kvinnojouren. De intervjuade tar upp detta faktum oberoende av 

varandra vid flera tillfällen.  

Vi har väldigt många kvinnor som varit i Sverige endast en kort tid och de pratar inte svenska, vilket är 
begränsande för oss. Vi är helt beroende av att socialtjänsten bekostar en tolk. Vi har inga medel för att 
bekosta tolkar. Allt ska det sparas på, så det får ju inte kosta pengar. 

 

De ekonomiska resurserna balanseras enligt de intervjuade med det viktiga arbetet som 

kvinnojourerna anser sig utföra. Genom medlemsantal och det frivilliga sociala engagemang 

som kvinnojourerna bevittnar, kan kvinnojourernas verksamheter fortsätta trots att de inte har 

ekonomiska möjligheter att anställa mer personal. Det finns en viss frustration över att 
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problematiken inte uppmärksammas på strukturell nivå och att arbetet med kvinnor och barn 

tas på allvar. De ekonomiska möjligheterna är på samtliga ställen knappa, men 

verksamheterna kan fortsätta då det ideella arbetet är utbrett.  

Socialnämnden tror ju att vi ska arbeten gratis och ideellt. Att kvinnor och barn inte är värda någonting, 
men nu har vi fått ett litet bidrag på 75 tusen. De tror vi ska gå ut och plocka svamp och mata kvinnorna 
med… Kvinnor får inte kosta… Vi kvinnor ska hjälpa varandra gratis!  
  
 

Volontärer som resurs 

För att det dagliga arbetet på kvinnojouren ska fungera krävs volontärer för att bedriva 

verksamheten. Då kvinnojourernas knappa ekonomier bidrar till få anställda inte kan bidra 

med den fulla kompetens som skulle behövas i verksamheten berättar samtliga kvinnojourer 

att de använder sig av volontärer som möjliggör arbetet med den utsatta gruppen på 

kvinnojouren. Volontären utgör därmed en viktig del i arbetet och deras uppdrag varierar.  

Kvinnojourerna utbildar och rekryterar sina egna volontärer och på så sätt finns möjlighet att 

plocka in de professioner som man anser att verksamheten saknar och är i behov av. 

Volontärerna utgör därmed ett viktigt komplement till kvinnojouren då de kan bistå med 

arbetsinsatser och kunskap på specifika områden, vilket gör deras insats till en viktig resurs 

för arbetet på kvinnojouren.  

Vi har många professionella som är volontärer, alltså advokater och socionomer. 
De ska vara utbildade, klara jurister eller vara en god bit på väg. Så på så sätt har vi täckt in det juridiska. 
För den kompetensen har vi inte i personalgruppen. 
  

Volontärerna täcker alltså behov i verksamheten som personalen uppger att de inte själva kan 

tillgodose. Volontärerna utgör även en stor del i organisationens uppbyggnad och en av 

intervjupersonerna berättar hur deras styrelse är ideellt arbetande personer, det vill säga även 

de oavlönade. Volontärernas frivilliga engagemang symboliserar även att organisationen har 

en stark uppslutning i de frågor som kvinnojouren arbetar för. Att kvinnojourernas arbete 

kompletterar det sociala arbetet i den svenska modellen och till viss del ersätter de 

kommunala alternativen är de intervjuade mer eller mindre ense om. Det finns en stor 

ansvarskänsla på inom verksamheterna över det viktiga arbete som pågår med den utsatta 

gruppen, men även en frustration över socialtjänstens bristande förståelse för det arbete som 

kvinnojourerna bedriver tillsammans med en mängd frivilliga samhällsmedborgare. 

Sedan kan man ju undra hur det här skall ska tolkas i lagförändringen. Hur mycket ansvar en kvinnojour 
ska ta. Det kan man ju diskutera! 
Betyder skall att socialtjänsten skall ge ett skyddat boende och sedan skiter man i det? Eller betyder skall 
att man ska ta tillvara på kvinnans egna resurser?  
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Analys  

Kvinnojouren som insats  

Utifrån det aktuella samhället som Blennberger beskriver i SOU 1993:82, kan paralleller dras 

och skildra de yrkesverksammas beskrivningar av socialtjänstens arbete med den utsatta 

gruppen. 

Den faktiska rollfördelningen i det aktuella samhället, enligt Blennbergers tolkning och i vår 

analys, beskriver socialtjänstens roll som myndighet och kvinnojourens roll som utförare av 

det sociala arbetet, som det ser ut idag. För att kunna förstå rollfördelningen av de aktuella 

aktörernas samarbete, behöver båda aktörerna tydliggöra vilket ansvar och vilken position var 

och en ska ha i arbetet med den utsatta gruppen.  

 Intervjupersonerna beskriver att socialtjänstens inte uppfyller sitt ansvar för den utsatta 

gruppen på ett tillfredställande sätt. Intervjupersonerna uttrycker att socialtjänsten borde se 

mer till gruppens behov och se den komplexa problembild som gruppen kan ha då den 

planerar för placering på en kvinnojour. Intervjupersonerna anser att det är socialtjänsten som 

förfogar över de ekonomiska resurser och de möjliga insatser som skulle kunna vara 

verkningsfulla för den våldsutsatta kvinnan med eller utan barn. De intervjuade uttrycker att 

socialtjänsten borde ha bättre kunskap och större förståelse för den utsatta gruppens situation 

och behov. Genom att samverka med kvinnojouren och ta del av kvinnojourens arbete och 

erfarenheter skulle socialtjänsten kunna ta det ansvar som de enligt SoL 5:11§ skall ta. 

När intervjupersonerna som arbetar på kvinnojourerna talar om sin egen roll i arbetet med 

socialtjänsten ser de sig själva som kunskapsbärare. Då det är de intervjuade som i sina 

verksamheter dagligen möter den utsatta gruppen och på nära håll ser de behov som gruppen 

har, anser de sig själva vara kunskapsbärare av den komplexa problematiken. Av den 

anledningen anser de intervjuade att det är av största vikt att socialtjänsten lyssnar på dem 

som yrkesverksamma och på de utsatta kvinnorna själva, när de planerar för kvinnornas 

vistelse på det skyddade boendet och för kvinnornas framtid.  

Blennberger beskriver i SOU 1993:82 rollfördelning utifrån betydelsen att 

frivilligorganisationen huvudsakligen arbetar mot och samarbetar med den offentliga sektorn, 

vilket kvinnojourerna gör. Detta diskuteras utifrån att bägge aktörerna innehar olika roller i 

samhället och i interaktion med varandra. Kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt skiljer sig 

arbetsområdena och rollerna åt. Detta förstärks genom ett uttalande från en av de intervjuade 

som konstaterar att socialtjänsten inte ser på saken likadant som kvinnojourerna gör. 
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En av intervjupersonerna uttrycker att verksamheten hon arbetar i, går i bräschen för de 

viktiga frågor som de yrkesverksamma på kvinnojouren anser att andra organisationer och 

myndigheter behöver få upp ögonen för. Det vill säga den komplexa problematik som de 

utsatta kvinnorna lever med.  

Den önskvärda rollfördelningen i det aktuella samhället, skulle, enligt vår tolkning av 

intervjusvaren, vara de sakfrågor som återkommer i intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 

önskar att myndigheter, samhället och den offentliga debatten skall förstå de utsatta 

kvinnornas belägenhet och intervjupersonerna kopplar detta till att det skulle ge dem mer 

resurser till att arbeta med kvinnorna. Om socialtjänsten verkligen börjar förstå hur dåligt 

kvinnorna mår när de kommer till kvinnojouren, hur mycket det finns att göra för kvinnorna 

och hur lång tid det kan ta för de utsatta kvinnorna att rehabiliteras, så anser 

intervjupersonerna att de skulle kunna arbeta med den utsatta gruppen med bättre 

förutsättningar än idag.  

Samtliga intervjuade uttrycker frustration över att de inte känner delaktighet när 

socialtjänsten planerar och beslutar för de utsatta kvinnorna och barnens framtid.  

En önskvärd rollfördelning för kvinnojourerna i det aktuella samhället skulle enligt vår 

tolkning av intervjusvaren, kunna vara att kvinnojourerna hade möjlighet att förfoga över mer 

ekonomiska resurser, få vara delaktiga i beslut och att de tillsammans med socialtjänsten 

skulle få vara med att utforma åtgärder, insatser och framtida planering för den utsatta 

gruppen. De intervjuade beskriver även bristen på återkoppling som ett dilemma. De 

intervjuade uppger att socialtjänsten är dåliga på att återkoppla vilket medför att det är svårt 

att utvärdera verksamheten och få en överblick om vad som eventuellt varit verkningsfullt för 

kvinnan under vistelsen på kvinnojouren. Återkoppling som några intervjupersoner kan 

relatera till är att kvinnorna själva ibland kontaktar den aktuella kvinnojouren medans 

majoriteten av de kvinnor som bott på det skyddade boendet inte hörs av.   

Önskvärd rollfördelning för socialtjänsten i det aktuella samhället, skulle utifrån 

Blennbergers redogörelse, kunna utgöra vad intervjupersonerna uttrycker, även handla om 

bemötande. Att socialsekreterarna i sina roller lyssnar på kvinnorna, respekterar kvinnorna, 

har kunskap och förståelse för problematiken, individanpassar insatsen och visar förståelse för 

att processen är svår och tar tid.  

Utifrån Blennbergers framställning kan ett idealt samhälle med en önskvärd rollfördelning 

utgöra det som en av intervjupersonerna uttrycker, när hon berättar om att vad hon önskar för 

de utsatta kvinnorna.  
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Hon menar att socialtjänsten med en önskvärd roll i ett idealt samhälle, utifrån ideala 

förhållanden, skulle ge de utsatta kvinnorna det de behöver.  

Det som samtliga intervjupersoner uttrycker är att socialtjänstens önskvärda roll i det ideala 

samhället skulle ge kvinnorna mer tid på det skyddade boendet. Genom detta skulle kvinnorna 

inte behöva känna sig trängda och rädda för hotet om att snabbt flytta ut. 

De intervjuade redogör för att de utsatta kvinnorna idag alltför snabbt måste reda ut sina liv 

efter att ha levt utsatta, ofta under lång tid. Detta, anser de intervjuade, gäller främst för de 

kvinnor som inte tidigare ingått i det svenska samhället. 

När intervjupersonerna resonerar om sin egen önskvärda roll i ett idealt samhälle, anger de 

att de skulle vilja tillföra kvinnorna mer resurser inom ramen för deras respektive 

verksamheter. 

Den faktiska relationen mellan socialtjänsten och frivilligorganisationen är att 

kvinnojouren tillhandahåller verksamheter som är anpassade till de behov som har uppstått i 

och med det faktum att våld mot kvinnor och barn existerar. Det blir här relevant att ta upp 

fyra grundläggande förhållanden som den frivilligt drivna kvinnojouren kan utgöra till den 

offentliga sektorn. 

Blennberger definierar uttrycken komplement, avantgarde, alternativ och ersättning, som 

kan förklara på vilket sätt frivilligorganisationer förhåller sig till samhällets övriga aktörer.  

Som komplement, säger en av de intervjuade, att socialtjänsten inte har samma förmåga att 

se de utsatta kvinnornas behov och visa samma ömsesidighet som de själva gör. Uttalandet 

handlar om att kvinnojouren kan uppfatta sig som ett komplement. De anser sig vara bättre 

rustade att ge kvinnor ett bättre bemötande som av principiella och resursmässiga skäl, vilket 

även borde kunna krävas från den offentliga sektorn.  

En av de intervjuade vill särskilt framhålla det som Blennberger definierar som 

avantgarde. Genom att se på sin egen verksamhet som de som belyser den utsatta gruppens 

behov och som genom opinion påverkar den utsatta gruppens förutsättningar, väcks det 

samhälleliga samvetet. Den frivilliga organisationen kan därmed fungera som en 

förgrundsfigur för de kommande, offentliga insatserna. Intervjupersonen säger att de genom 

att vara progressiva och politiskt arbeta för de frågor som gäller den utsatta gruppen, så måste 

de fortsätta att sätta frågorna på kartan.  

Att utgöra ett alternativ betyder att verksamheten finns inom samma område som andra 

liknande verksamheter, men att de har utmärkande drag som särskiljer dem från liknande 

kommunala alternativ. En av de intervjuade har erfarenhet av att i samtal ha pratat med 

kvinnor som tvingats bo på kommunens egna alternativ.  
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Hon anser att deras kvinnojour förmedlar en annan slags förståelse än de institutionsliknande 

kommunala verksamheterna.  

Ersättning innebär att frivilligorganisationen vill ersätta den offentliga sektorns alternativ. 

Genom att finnas till vill organisationen ta monopol på ett visst socialt problem. Ingen av de 

intervjuade har nämnt eller visat något intresse att expandera på marknaden som utförare av 

socialt arbete med inriktning på misshandlade kvinnor. 

Som kunskapsbärare av den utsatta gruppens behov anser sig de intervjuade tillhandahålla 

den erfarenhet om problematiken som socialtjänsten saknar. De intervjuade upplever att 

kvinnorna och barnen som kommer till deras kvinnojour har behov av trygghet och 

långsiktiga planeringar, något som de anser socialtjänsten inte tillgodoser. Flera av de 

intervjuade anser att de upplever att kvinnorna mår dåligt av att inte veta hur länge de ska få 

stanna i kvinnojourens verksamhet. Med en ökad förståelse och kunskap från socialtjänsten 

om kvinnojourens arbete, anser en av de intervjuade att socialtjänstens förståelse för 

kvinnornas mående skulle öka. De intervjuade efterfrågar därmed ett ökat intresse från 

socialtjänsten att ta del av den kunskap som de yrkesverksamma anser sig tillhandahålla 

gällande kvinnornas komplexa problematik.  

Samtalen med de intervjuade präglas av ett visst tvivel till den enskilde socialsekreteraren. 

Kvinnojourerna betvivlar att socialsekreterarna har någon egentlig kännedom om den enskilda 

kvinnans behov, då socialsekreteraren enligt de intervjuade, träffar den utsatta kvinnan endast 

några få timmar.  

De intervjuade anser att samverkan är något som de i sina verksamheter berörs av, men på 

frågan om det förekommer ett konkret samarbete organisationerna emellan, svarar de flesta att 

det finns någon form av samarbete, men på frågan om vad samarbete består av finns inga 

enhetliga svar. Samverkan enligt de intervjuade, förekommer i liten skala. Samverkan sker, 

enligt intervjupersonerna, vid själva placeringen av en kvinna. De yrkesverksamma anser att 

de har god kontakt med vissa enskilda socialsekreterare. En av de intervjuade säger att hon 

föredrar att kvinnorna placeras från den egna hemkommunen, då hon menar att de 

socialsekreterarna är bäst på att förstå just deras verksamhet. Deras socialsekreterare kommer, 

enligt henne, till deras kvinnojour i större utsträckning och på så sätt skapas ett bra samarbete. 

Någon säger att samarbete helt klart beror på vilken socialsekreterare som jobbar för stunden. 

Samma person ser sin egen roll i samarbetet som oumbärlig. Hon anser sig ha god kännedom 

om de som jobbar på kommunen och om de kvinnor som återkommer. Hon menar att 

samverkan till stor del hänger på den personliga kontakt som hon under åren upprättat.   
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Förutsättningarna för samverkan har enligt några intervjupersoner, förbättras med 

socialtjänsten de senaste åren. De har sett en viss förändring med socialtjänstens arbete om 

kommunen eller stadsdelen tillhandahar kvinnofridsamordnare. Kvinnofridssamordnaren 

uppfattas av några intervjupersoner, som en konsekvens av lagförstärkning 5:11§ SoL.  

En av de intervjuade säger att arbetet var mer omfattande tidigare när den utsatta kvinnan kom 

till deras verksamhet.  En stor del av jobbet bestod i att undersöka och ta reda på vilka 

kontakter kvinnan hade sedan tidigare med socialtjänsten, men även ta reda på den enskilda 

kvinnas nätverk. Men om den aktuella socialtjänsten har en kvinnofridssamordnare, menar 

intervjupersonen, behöver den yrkesverksamma nu endast kontakta den ansvariga 

kvinnofridssamordnaren på kommunen. Kvinnofridsteamens uppgift har blivit att specialisera 

sig på de frågor som rör den utsatta gruppen. Kommunens kvinnofridsteam har även visat ett 

större intresse för kvinnojourernas erfarenhet av arbetet med den utsatta gruppen. Den 

intervjuade talar om att deras verksamhet i allt större utsträckning blir inbjudna att föreläsa 

och bidra med den kunskap som de har om misshandlade kvinnor och den komplexa situation 

som problemet utgör. Hon säger även att dessa kommuner och stadsdelar verkar ha mer 

pengar i plånboken avsett för den utsatta gruppen och det märks då kvinnorna oftare blir 

placerade i deras verksamhet av de stadsdelar och kommuner som har ett kvinnofridsteam.  

Om lagförstärkningen säger ett flertal av de intervjuade, att de i sitt dagliga arbete inte 

märker någon direkt skillnad sedan lagförstärkningen. Däremot finns det olika sätt att 

påverka, för att få socialtjänsten att lyssna. En av de intervjuade vet vikten av att ha kunskap 

om lagar och barnperspektiv. Effektiviteten enligt intervjupersonen, uppnås genom att jaga 

socialtjänsten med barnperspektivet. Intervjupersonen har på så sätt upplevt ett ökat 

samarbete med socialtjänsten om hon påvisat denna kunskap. Hon berättar vidare att hon 

kämpar för kvinnornas sak och att hon vid flera tillfällen ringt upp ett antal enhetschefer och 

klagat, men genom dokumentation har hon på något sätt hittat en form för samverkan och 

därigenom en väg fram till beslutsfattarna.  

Det finns enligt de intervjuade, en oförståelse från socialtjänstens sida angående de barn 

som tvingas bo i det skyddande boendet. Samtliga säger att barnen saknar en vettig 

sysselsättning på dagtid och att detta påverkar kvinnorna och barnens mående på ett negativt 

sätt. Socialtjänsten borde här ta mer ansvar för barnen då de vistats i det skyddande boendet, 

enligt de intervjuade.   

Socialtjänsten har ett ansvar för att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden, 

samt särkilt beakta barnets bästa utifrån Konventionen om barnets bästa. Socialtjänsten har 
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därmed ett ansvar att se till att alla barn, oavsett kön, vid behov ska placeras utanför hemmet. 

Dock tar endast en av de intervjuade kvinnojourerna emot pojkar över tretton år. 

Skälen till de värderingar som styr varför kvinnojouren inte tar emot pojkar varierar. En av 

de intervjuade säger att pojkarna ofta röjer för mamman genom att de berättar för pappan vart 

mamman befinner sig. En annan säger att de flesta kvinnor som vistats på deras kvinnojour 

bär sjal och att de i deras kultur, anser att pojkar är män från tretton år. Vidare säger samma 

intervjuperson att dessa kvinnor även levt med män och detta medför att de boende kvinnorna 

inte vill ha män i verksamheten. En intervjuad säger att pojkarna oftast bor kvar hemma, då de 

kanske redan har kopierat pappans beteende.  Den intervjuperson vars verksamhet tar emot 

pojkar, säger att deras verksamhet vill vara och är progressiva i de frågor som rör våld mot 

kvinnor och deras barn oavsett kön och ålder. Den verksamhet hon representerar har enligt 

henne, gått i bräschen för de frågor som en frivillig organisation ska sätta på kartan. 

Anledningen till att den kvinnojour hon arbetar i tar emot pojkar är att barn är barn oavsett 

kultur. Hon menar vidare på att forskning visar att barn som bevittnat våld kan vara mer 

benägna att själva bli våldsutövare, vilket medför att pojkar behöver den hjälp och stöd som 

deras kvinnojour kan erbjuda.  

Progressiviteten som deras kvinnojour står för, visas även på andra områden. Deras 

värderingar sticker ut bland de intervjuade kvinnojourerna. Hon säger att deras kvinnojour 

även tagit emot homosexuella män som utsatts för våld av närstående, vilket hon ser som ett 

bevis på de värderingar som deras kvinnojour arbetar med att sätta på kartan.  

De intervjuades kvinnojourer finansieras med gåvomedel från enskilda, fonder och 

stiftelser, genom bidrag från stat och kommun, samt av medlemsavgifter. Socialtjänstens 

placeringar på kvinnojouren utgör en del av finansieringen. Trots detta anser de intervjuade 

att deras framtid är oviss. De anser att de hela tiden är beroende av om och vilka pengar som 

kommer in. Det finns även en oro för att verksamheterna kan komma att upphöra om inte 

tillräckligt med ekonomiska medel tillförs verksamheten. 

De frivilligt drivna kvinnojourer som vi besökt talar om volontärer som en del av 

verksamheten. Volontärerna utgör en resurs i form av frivilligt, oavlönat arbete. Samtliga 

intervjupersonerna rekryterar sina egna volontärer och moderorganisationerna står för 

utbildningen av de utvalda. Den oavlönade insatsen möjliggör verksamhetens arbete med den 

utsatta gruppen, då organisationerna kan kompletteras med professioner som de själva inte har 

i personalgruppen. Med hjälp av volontärer som resurs kan kvinnojourernas verksamhet, trots 

ofta dålig ekonomi, ändå bedrivas. 
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Att förstå och åstadkomma samarbete 

Utifrån vad Hjortsjö (2006) beskriver om Berggrens samarbetsmodell förekommer 

koordination i det praktiska arbetet då socialtjänsten beviljar och beslutar om en insats, och 

placerar kvinnan på en frivilligt driven kvinnojour. Kvinnojouren tillhandahåller därmed det 

som socialtjänsten inte alltid kan tillgodose. Enligt de intervjuade är samverkan avhängigt den 

kommun/stadsdel som den våldsutsatta kvinnan tillhör. Intervjupersonerna uppger de är till 

dem som socialtjänsten vänder sig med den utsatta gruppens problematik. Eftersom de 

kommunala alternativen till de frivilligt drivna kvinnojourerna endast består av några få 

enheter, är intervjupersonerna överens om att de är huvudsakliga utförare vad gäller stöd och 

skydd till denna grupp.  

Samverkan fungerar bättre, enligt intervjupersonerna, om organisationen har någon som 

tillhandahåller den specifika kunskapen. Enligt intervjupersonerna krävs kunskap och 

erfarenhet för att arbeta med och förstå den våldsutsatta kvinnans problematik och barnens 

situation. En av intervjupersonerna upplever att deras verksamhet numera blir inbjuden att 

föreläsa i större utsträckning än tidigare och att de därigenom kan bidra med sin kunskap på 

området. Genom att medvetengöra sin egen kunskap för andra, sätter de frågan på kartan och 

socialtjänsten blir därmed varse om problemets karaktär. Att politiskt, progressivt arbeta för 

de frågor som den frivilliga organisationen uppmärksammar och att uppmärksamma den 

utsatta gruppens situation, blir en viktig drivkraft i den egna kvinnojouren. Genom att 

synliggöra problematiken tillsammans med organisationens medlemmar skapas en 

samhörighet som i sin tur bidrar till legitimitet för de frågor och åsikter som kvinnojouren 

anser sig stå för.  

Alla intervjupersoner ser sig som kunskapsbärare när det gäller de våldsutsatta kvinnornas 

problematik och att det är de själva som bär på förståelsen för kvinnan. De anser att det är de 

som arbetar närmast kvinnan, det är de som tar hand om henne i den akuta fasen, det är de 

som samtalar och stödjer henne. Vid uppföljning av placeringen sker en viss samverkan i 

form av ett möte mellan socialtjänsten, kvinnojouren och kvinnan, där kvinnans behov ska 

synliggöras och tillgodoses.  

Intervjupersonerna framhäver att socialtjänsten ofta saknar den förståelse och den kunskap 

som krävs för att kunna tillgodose kvinnans behov på ett, vad intervjupersonerna anser, 

tillfredställande sätt. Intervjupersonerna anser att kunskapen och förståelsen för de utsatta 

kvinnornas situation är avhängig vilken kommun eller stadsdel kvinnan tillhör. Framförallt är 

det avhängigt den enskilde socialsekreteraren som handlägger ärendet och vilken erfarenhet 

denna person har.  
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Förståelse för kvinnojourens arbete med den utsatta gruppen, beror enligt intervjupersonerna, 

på om socialtjänsten har ett kvinnofridsteam, alternativt kvinnofridssamordnare. 

I Berggrens modell kan kvinnofridssamordnaren utgöra vad han benämner kollaboration, 

det vill säga att här finns det en typ av samverkan mellan organisationerna gällande ett visst 

ansvarsområde. Intervjupersonerna betraktar samarbete som viktigt och att en god kontakt 

med socialtjänsten gynnar kvinnan. Samtidigt är de medvetna om att de båda organisationerna 

ser på problemet på olika sätt. Då kvinnojourerna är de som arbetar närmast kvinnan, anser 

intervjupersonerna att socialtjänsten ska lyssna på kvinnojourernas erfarenhet och kunskap 

om kvinnans behov av stöd och hjälp. Intervjupersonerna beskriver kvinnornas behov av hjälp 

som mycket omfattande och de önskar att socialtjänsten ska förstå att processen är lång. 

Samtliga intervjupersoner talar om processen, vilket enligt de tillfrågade innebär den tid det 

tar för kvinnorna att återhämta sig, att bearbeta sina upplevelser, att tro på sig själva och på en 

framtid.  

För att ett samarbete mellan dessa två organisationer ska kunna existera krävs en förståelse 

eller kunskap om den andra organisationens verksamhet, vilket intervjupersonerna anser 

ligger mycket på socialtjänstens ansvar. Intervjupersonerna uttrycker att mycket av deras 

arbete går ut på att informera kvinnorna om deras samhälleliga och sociala rättigheter. Det 

finns en uppfattning inom verksamheterna att en stor del av arbetet handlar om att ge 

samhällelig information till den utsatta gruppen. De intervjuade uppger att deras kvinnojourer 

samverkar med andra samhälleliga organ för att på sätt ge kvinnorna verktyg att upprätta 

andra, för kvinnorna, viktiga kontakter.  

Kollaborationen, säger Berggren, bör innefatta en återkoppling mellan organisationerna. 

De intervjuade talar om bristen på återkoppling mellan dem och socialtjänsten. Det som 

framkommer i intervjuerna är att intervjupersonerna talar om återkoppling på individnivå, det 

vill säga att de inte vet vad som händer med kvinnorna efter att de flyttat från det skyddade 

boendet. 

För att få socialtjänsten att samarbeta berättar en intervjuperson om ett tillvägagångssätt för 

att socialtjänsten skall ta sitt ansvar. När hon inte får det gensvar och bemötande som hon 

förväntar sig eller kräver av socialtjänsten, så tar hon kontakt med socialsekreterarens chef. 

För att ytterligare förstärka sin ställning i samarbetet, uppger hon att de på hennes kvinnojour 

har börjat dokumentera uppgifter kring den utsatta kvinnans situation och hälsa. Dessa 

uppgifter kan de sedan presentera för enhetscheferna på socialtjänsten om det skulle behövas.  
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Detta, anser intervjupersonen, vara ett effektivt sätt att uppnå sitt syfte, då hon anser att de 

lyssnar när det finns en dokumentation att presentera.   

  Det finns en viss diskrepans mellan vad och hur de olika kvinnojourerna arbetar med de 

utsatta kvinnorna och vilket förhållningssätt de har till socialtjänsten. Intervjupersonerna är 

relativt överens om att samarbete med socialtjänsten sällan fungerar tillfredställande, men att 

samarbetet ändå förbättrats på de socialtjänster som tillsatt kvinnofridssamordnare. Denna 

förändring kan på sikt eventuellt leda till en bättre och ökad samverkan. Några 

intervjupersoner tror att kvinnofridssamordnare och kvinnofridsteam kan vara ett resultat av 

lagförstärkningen i SoL 5:11§, medans andra intervjupersoner inte relaterar 

kvinnofridssamordnare specifikt med lagförstärkningen. Intervjupersonerna är oense kring 

lagförstärkningens betydelse i samverkansarbetet med de utsatta kvinnorna. De anser att 

själva lagförstärkningen är bra, men alla kan inte koppla positiva förändringar till just lagen. 

De flesta av intervjupersonerna ser inte att deras arbete med de utsatta kvinnorna hade 

förändrats nämnvärt positivt, men att om förändringar skett så beror det troligtvis på 

utveckling i deras eget arbetssätt. En intervjuperson anger att barnperspektivet i 

lagförstärkningen är bra att veta om och påvisa, när hon anser att socialtjänsten ska ta mer 

ansvar för barnen.  

I samarbetet med socialtjänsten utgör kvinnofridssamordnarna en viktig funktion. Med 

kvinnofridssamordnare finns det en viss förståelse för den utsatta kvinnans problematik. 

Intervjupersonerna anser att det med kvinnofridssamordnare, nu finns en möjlighet för 

organisationerna att samarbeta mot ett gemensamt mål, nämligen att förbättra möjligheterna 

för de utsatta kvinnorna. Några av de intervjuade uttrycker att deras eget ansvar för 

kvinnornas problematik minskat med att kvinnofridssamordnare tillsatts. De uppger att de 

numera endast ringer till kvinnofridssamordnaren på kommunen, så informerar eller ordnar 

kvinnofridssamordnaren med de kontakter som de utsatta kvinnorna behöver. Denna kontakt 

med kvinnofridssamordnaren när det gäller råd och stöd är vad Berggren kallar konsultation. 

Det är i dialog och kontakt mellan den yrkesverksamma på kvinnojouren och 

socialsekreteraren som skulle kunna utgöra vad Berggren menar med konsultation.  

Vad gäller integration eller sammansmältning i Berggrens modell förekommer inte dessa 

modeller mellan kvinnojouren och socialtjänsten.  

Berggren har även lagt till ett så kallat nollstadium där han beskriver samverkan mellan 

verksamheter. Nollstadium är, enligt Berggren, ett skeende där samverkan egentligen inte 

existerar. Det finns snarare en fiktiv uppfattning om att samverkan förekommer, men att det 

egentligen beror på att verksamheterna har implementerat insatser för de utsatta grupperna 
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som för en utomstående kan uppfattas som ett faktiskt samarbete. Det finns förutsättningar att 

samverka, enligt de intervjuade, genom det faktum att kvinnofridssamordnare har tillsatts 

inom vissa kommuner och stadsdelar. Intervjupersonerna uppger att nu när det finns 

kvinnofridssamordnare är de mer benägna att komma till kvinnojouren, men att det 

fortfarande finns stora brister. 

Kommunikation är, enligt Berggren, central för uppnå samarbete. De intervjuade uppger 

bristande kommunikation med socialtjänsten, då de anser att socialtjänsten borde lyssna bättre 

på dem som är kunskapsbärare och tillhandahar erfarenhet av arbete med den utsatta gruppen. 

En ökad interaktion mellan kommunen och den frivilligt drivna kvinnojouren skulle betyda att 

kvinna slapp tala om sina upplevelser så många gånger, om bara socialtjänsten lyssnade på 

vad de yrkesverksamma hade för kunskap om kvinnans situation. De intervjuade känner en 

viss frustration över att socialsekreterarna inte tar reda på vad just deras verksamhet kan 

erbjuda den utsatta gruppen. Samtliga kvinnojourerna erbjuder skyddat boende men endast ett 

fåtal erbjuder samtalsstöd och barnen särskild hjälp. Alla uppger att samtal är en stor del av 

bearbetningen, men samtalen sker i varierande former. Några erbjuder enskilda samtal 

medans andra pratar generellt i den dagliga verksamheten.  

Placeringen på en kvinnojour sker ofta snabbt och akut och detta menar intervjupersonerna 

är till nackdel för kvinnan. Socialtjänsten tar inte reda på vad kvinnan kan behöva, då hon 

kommer. Bristen på kommunikation från socialtjänsten medför att kvinnojouren får arbeta 

med att ta reda på vilka kontakter som omger kvinnan. De intervjuade talar om den utsatta 

position som kvinnan befinner sig i som omfattande och problematisk. De anser att 

socialtjänsten inte kommunicerar kvinnans behov på ett adekvat sätt.  

De intervjuade anser att det finns en problematik som socialtjänsten negligerar angående 

den mångkultur som de intervjuade upplever i sitt dagliga arbete. språkhjälp i form av tolk 

bekostas endast av socialtjänsten, då socialsekreterare medverkar vid samtal av formell 

karaktär. De intervjuade är samtliga nöjda med vad deras egna verksamheter kan erbjuda, men 

önskar större anslag i form av ekonomiska resurser. 

Vidare kan samverkan uppnås enligt intervjupersonerna, om handläggande 

socialsekreterarna tog sig mer tid att fysiskt komma ut till verksamheten, för att på så sätt 

kommunicera och se vilka resurser krävs för att tillgodose den utsatta gruppens behov. 

De intervjuades samlade erfarenheter är att de inte blir lyssnade på och att de kvinnor som 

de möter inte får den respekt de förtjänar från socialtjänsten. Berggrens samarbetsmodell är 

tydlig på den punkten att interaktion är en förutsättning för att kunna tala om samarbete.  
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De intervjuade ser ändå ljust på framtiden vad gäller möjligheter till samverkan. 

 

Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka och analysera de yrkesverksammas erfarenhet av att 

samarbeta/samverka med socialtjänsten. Våra resultat visar på att de yrkesverksamma inte 

upplever samverkan på ett tillfredställande sätt. De är tydliga med att de anser socialtjänsten 

inte tar ansvar för den utsatta gruppen. Vidare anser några av de intervjuade att 

samarbete/samverkan är socialtjänstens ansvar. Detta kan utifrån vår analys tyda på att flera 

intervjupersoner anser att socialtjänsten borde göra mer och bättre för den utsatta gruppen.  

Det finns enligt de intervjuade, en bristande kunskap och förståelse från socialtjänstens 

sida, om den utsatta gruppens komplexa situation. De anser själva att deras verksamheter är 

mest lämpade att bedöma vilket stöd och hjälp den utsatta gruppen kan vara i behov av.  

Då vi i intervjun samtalar om samarbete/samverkan upplever de intervjuade att 

samarbete/samverkan med socialtjänsten mest sker på individnivå och är därmed avhängig 

den socialsekreterare som de arbetar med för stunden. En återkommande förändring då vi 

talar om lagförstärkningens betydelse, är att kvinnofridssamordnaren på kommunen eller 

stadsdelen utgör en person med viss relevant kunskap. Sedan lagförstärkningen upplever 

intervjupersonerna att kvinnofridssamordnaren blivit en del av kommunens kompetens. 

Förändringen innebär sedan lagförstärkningen att socialtjänsten skapat sig en viss 

medvetenhet om den utsatta gruppen.  

Vi upplever under intervjusituationerna att intervjupersonerna använder sig av samma 

språk då de talar om den utsatta gruppen och dess behov. Ord som akuta fasen, processen och 

ömsesidighet verkar vara vedertagna ord som kvinnojourerna har anammat, vilket vi vid 

intervjutillfällena reagerade på. Enligt vår tolkning av det som intervjupersonerna uttrycker, 

blir vår förståelse det som Segnestam Larsson beskriver om tyst kunskap och organisationens 

egna inre värld. Det skapas det ett kitt mellan medlemmarna i organisationen som för en 

utomstående kan vara svår att bryta sig igenom (a.a. 2009, s.21). Vi kan därmed anta att det 

kan vara svårt att hitta en plattform för samverkan då organisationerna inte verkar tala samma 

språk, vilket även tidigare forskning visar på (Hjortsjö 2006).   

Vi har även under studien förstått att det verkar finnas en stark sammanhållning inom den 

egna organisationen som verkar bygga på normer, roller och förväntningar som 

kvinnojourerna vilar på, vilket även Repstad beskriver (a.a. 2005, s. 55-56).   

 



45 

 

Detta kan antas bero på att samtliga undersökta kvinnojourerna är medlemmar i någon av de 

två stora moderorganisationerna SKR eller Roks. Moderorganisationerna tillhandahåller 

kontinuerligt kvinnojourerna med fortbildning, seminarium och utbildning, vilket vi i vår 

studie tolkar som att kvinnojourerna delar ett gemensamt sätt att betrakta sin omvärld.  

Arbetet som de utför med den utsatta gruppen, är utan tvekan omfattande och det är till den 

frivilligt drivna kvinnojouren som socialtjänsten och kvinnorna vänder sig i första hand då 

behov uppstår. Då kvinnojouren årligen ansvarar för de flesta av de utsatta kvinnorna, kan vi 

utgå från att även socialtjänsten på något sätt har erkänt de frivilliga organisationerna som de 

som faktiskt har ett välutvecklat arbetssätt i mötet med den utsatta gruppen. Kvinnojouren kan 

antas utgöra ett komplement till den offentliga sektorn, då de oftast tar över där kommunernas 

egna alternativ inte räcker till. De yrkesverksamma beskriver att de förstår kvinnorna på ett 

sätt som socialtjänsten inte gör.  

Hjortsjö menar att samverkan bör ske på organisatorisk nivå, då en fungerande samverkan 

bör vila på ett gemensamt förhållningssätt till varandras organisationer. Hon menar att en viss 

samverkan kan uppnås om organisationerna utvecklar kännedom och förståelse för varandras 

verksamheter, samt för den andres ansvarsområde (a.a. 2006). Enligt de intervjuade har 

kvinnofridsamordnaren bidragit till en bättre samverkan med socialtjänsten. Samverkan kan, 

enligt de intervjuade därmed bli aktuell om socialtjänstens ansvar för att samverka och 

faktiskt lyssna på vad kvinnojourerna har att säga. Detta skulle enligt de intervjuade innebära 

en möjlighet till samarbete. Vi har kommit fram till att om kvinnojourerna i större 

utsträckning får möjlighet att förmedla den kunskap och den förståelse som de själva 

framhäver att de förfogar över, kommer socialtjänsten att få bättre kunskap och därigenom se 

vikten av att samverka. De intervjuade menar att en längre placering av den enskilda kvinnan 

skulle vara ett av resultaten av samverkan med socialtjänsten, vilket i sin tur skulle innebära 

en sekundärvinst för den utsatta gruppen. 

De båda organisationerna lyder under olika regelsystem och det kan enligt vår uppfattning, 

bidra till att samverkan blir svår att uppnå. Socialtjänsten fungerar som myndighetsutövare 

mot den frivilligt drivna organisationen, vilket bjuder på utmaningar där nya krav kan komma 

att ställas på verksamheterna. Då organisationerna utgör olika delar i välfärdsapparaten, måste 

de finna ett gemensamt förhållningssätt, samt vara medvetna om orsaker som främjar 

respektive hämmar samverkan (Danermark & Kullberg, 1999, s. 54-56).  

Vår tolkning blir att socialtjänsten utgör en politiskt styrd organisation och har därmed det 

huvudsakliga ansvaret att samarbeta/samverka med andra samhällaktörer för att tillgodose 

utsatta gruppers behov. Socialtjänstens ansvar är däremot att se till alla utsatta grupper, vilket 
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enligt vår förståelse, kan styra deras resursfördelning och övriga insatser inom ramen för 

gällande riktlinjer, lagar och den egna verksamheten.  

De undersökta kvinnojourernas resurser består av ekonomiska bidrag från stat, kommun och 

gåvomedel, men även i form av resurser som den frivilligt arbetande personalen utgör. 

Volontärerna har en betydande roll för arbete som bedrivs inom kvinnojourerna och vår 

analys visar på vikten av volontärernas insats och att deras existens möjliggör kvinnojourens 

verksamheter. Det blir därmed tänkbart att organisationerna arbetar på olika sätt utifrån 

ekonomiska resurser och organisationsstruktur.  

Tidigare forskning visar på främjande faktorer för samverkan som enligt Hjortsjö kan vara 

organisationernas förståelse för varandras ansvar och arbetsuppgifter.  Enligt henne skapas 

förutsättning för samverkan genom att de yrkesverksamma är insatta i vad samverkan innebär. 

Genom kunskapsutbytet kan en samsyn gällande den utsatta gruppen uppstå (a.a. 2006). 

 Blennberger beskriver faktiska roller och rollfördelning när han försöker tydliggöra 

funktionerna mellan frivilligorganisationen och den offentliga sektorn i samarbete/samverkan 

(SOU 1993:82). De rollfördelningar som intervjupersonerna beskriver handlar, i enlighet med 

Blennbergers beskrivning, om de yrkesverksammas syn på socialtjänstens faktiska roll, hur de 

ser på sin egen roll och vad de önskar att socialtjänstens roll borde vara.   

De organisationer vi för denna studie besökt, har bidragit till att vi skapat oss en överblick 

av hur den frivilligt drivna organisationen kan gestalta sig. Genom den ömsesidighet som 

några av de intervjuade beskriver, svarar deras organisation mot kvinnornas önskemål. Detta 

medför enligt intervjupersonerna, att kvinnojouren har den kunskap som krävs och att de vet 

vad de gör, då de i sitt dagliga arbete möter kvinnorna och barnen, vilket enligt vår tolkning 

delas med socialtjänsten.  

Vår studie visar på att kvinnojourerna anser att de skapats genom de förväntningar som 

finns från samhället och genom sitt sätt att tänka och bemöta den utsatta gruppen. Den 

frivilligt drivna kvinnojouren och dess yrkesverksamma har en uttalad och stark tro på sin 

verksamhet. De anser att de utför och bidrar med en viktig insats för den enskilda kvinnan i 

form av att vara en icke myndighet. Tidigare forskning visar att frivilligorganisationer genom 

historien spelat en central roll för att uppmärksamma och belysa sociala problem. Genom att 

fungera som avantgarde har samhället blivit uppmärksammad på utsatta grupper som 

frivilligorganisationen belyst. Enligt vår tolkning kan kvinnojourerna därför anse sig som 

kunskapsbärare då de uppmärksammat och skapat politisk debatt långt innan någon annan 

uppfattat problemet. Det i sin tur, ger organisationen den yttre legitimitet som varje 

organisation är i behov av (Bolman & Deal 2005, s. 331-332). 
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Kvinnojourerna använder sig av volontärer för att på sätt bedriva verksamheten. Enligt vår 

förståelse bidrar volontärerna genom sitt medlemskap i organisationen till att befästa och 

upprätta de frågor som organisationen vill profilera sig med. Enligt vår tolkning utgör 

samhällets förväntningar på organisationen till stor del hur organisationen profilerar sig och 

utformar sin verksamhet. Genom att tillhandhålla starkt medlemsantal skapar organisationen 

en stark inre kärna.  

Syftet med studien var att undersöka och analysera de yrkesverksammas erfarenhet av att 

samverka med socialtjänsten. Analysen visar dock på att de yrkesverksamma inte upplever 

samverkan på ett tillfredställande sätt. Den tydligaste skillnaden vi i denna studie kan urskilja 

är att organisationerna inte ser på problematiken på samma sätt. Enligt Danermark och 

Kullberg kan merparten av skillnader mellan de olika organisationerna inte påverkas på vare 

sig individ eller på lokal nivå i ett kortsiktigt perspektiv. För att samverkan skall fungera krävs 

istället att skillnader identifieras och kunskap om den andres ansvarsområde utvecklas för att 

på så sätt komma överrens om hur det gemensamma problemet skall lösas (a.a. 1999, s. 54 

ff.).  

Under våra intervjuer och i vår analys framkommer ingenting som talar för att egentligt 

samarbete/samverkan existerar. Hjortsjö menar att samverkan bör ske på alla nivåer i en 

organisation, då en fungerande samverkan bör vila på ett gemensamt förhållningssätt och att 

samverkan måste förankras ända ner i organisationen, till de som utför själva arbetet (a.a. 2006). 

Den typ av samverkan de intervjuade beskriver, kan förstås utifrån det som Bengt Berggren 

beskriver som nollstadium (Hjortsjö 2006). 

Innebörden av nollstadium är att samarbete/samverkan utåt sett verkar finnas, men att den 

egentligen inte existerar. Det framkommer att de yrkesverksamma inte tycker att 

socialtjänsten tar det ansvar som de egentligen borde ta för den utsatta gruppen. De uttrycker 

en tylig frustration över det som socialtjänsten inte gör. De anser att socialtjänsten inte ser på 

samverkan på samma sätt som de själva. Vi upptäckte ganska snart att de yrkesverksamma 

inte talade om samverkan i den utsträckning vi hade hoppats. Samtalen kom att handla om 

den egna verksamheten och de kvinnor som är i behov av samhällets insatser snarare än 

samverkan. De yrkesverksamma talade om det som intresserade dem utifrån våra frågor och 

vi fick därmed ta del av deras livsvärld.   
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Egna reflektioner 

Att undersöka samverkan har varit en utmaning, då samverkan ofta presenteras som något 

nyskapande, något som per automatik blir till gagn för utsatta grupper inom det sociala 

området. Det talas om samverkan som något värdefullt och nästan som ett fenomen. Det blev 

därmed intressant för oss att undersöka samverkan mellan dessa aktörer, då vår förförståelse 

baserades på våra erfarenheter från arbete och praktik inom socialtjänsten. 

Det verkar råda en vedertagen uppfattning från såväl socialtjänst som den enskilda 

kvinnan, att frivilligt drivna kvinnojourer bäst svarar för den utsatta gruppens behov. Genom 

att uppmärksamma och belysa den utsatta gruppens behov fungerar kvinnojourerna som 

pionjärer på området, då kvinnojourerna under lång tid har arbetat med och utvecklat 

förutsättningar i arbetet med utsatta kvinnor och barn.  

Vinsten av ett fungerande samarbete skulle innebära att organisationerna delar med sig av 

de erfarenheter som de har om gruppen, för att på så sätt skapa en helhetssyn kring den 

komplexa problematiken. Helhetssynen borde även generera den enskilda individen positiva 

livsvillkor, samt tillgodose den utsatta kvinnans rätt till autonomi. De yrkesverksamma på 

kvinnojouren och de professionella socialarbetarnas roller och erfarenheter bör enligt vår 

uppfattning, tillföras med teoretiska kunskaper om adekvata psykosociala arbetsmetoder, 

vilka även bör ligga till grund för arbetet med den svåra komplexa problematiken.  

Då vi besökte verksamheterna förstod vi att kvinnojourerna skiljer sig åt i form av 

ekonomiska resurser, arbetssätt och arbetsmetoder. Dessa olikheter resulterar därför i 

varierande omfattning av de olika insatsernas utformning och karaktär. Socialtjänstens 

insatser bör enligt oss, innebära att den placerade kvinnan och hennes barn skall tas om hand 

på ett liknande och adekvat sätt, vilket görs bäst genom att arbeta efter en evidensbaserad 

praktik och inte efter subjektiva erfarenheter och ambitioner. 

Vi har under studien tagit del av och analyserat de yrkesverksammas syn på samverkan och 

vi anser att vi fått en viss förståelse för vad de anser att samverkan är, men framförallt vad 

samverkan inte är. Under studien tog vi del av material som beskriver förutsättningar för 

fungerande samverkan och modeller som skildrar olika samverkansformer. Vi drar därmed 

slutsatsen i denna uppsats att samverkan mellan de undersökta kvinnojourerna och de 

kontakter de har med olika socialtjänster, per definition egentligen inte existerar.  

Vår erfarenhet efter genomförd studie är att de yrkesverksamma trots sitt gemensamma 

engagemang för de utsatta kvinnorna och barnen, ändå har väldigt olika utgångspunkter och 

förhållningssätt till både män som slår, våld, de utsatta kvinnorna och barnen. 
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Vi har i egna diskussioner under arbetets gång upplevt en viss ambivalens angående den 

frivilliga organisationens roll i den svenska modellen.  

Efter vår avslutade studie kan vi konstatera att det inte finns någon egentlig samverkan 

mellan de studerade aktörerna. Vi ställer oss därmed frågan om och hur den frivilliga 

organisationen ska verka som möjliggörare för den offentliga sektorn? Enligt de intervjuade 

saknas samsyn, insyn och förståelse från socialtjänstens sida angående den utsatta gruppens 

behov. Men trots socialtjänstens skyldighet att samverka med andra organisationer, så menar 

vi att förståelsen måste vara ömsesidig trots den hierarkiska ordningen vad gäller makt till 

möjligheter och möjliga resurser.   

Den frivilliga organisationen skapas utifrån de behov som uppmärksammas i det aktuella 

samhället och kan därmed fungera som komplement eller parallellt med den offentliga 

sektorn. Den svenska modellen står enligt allmän uppfattning som garant för att människor 

inte ska ramla igenom de finmaskiga nät som välfärden utgör. Vi ställer oss frågan om och i 

så fall hur, ett frivilligt arbete med utsatta kvinnor och barn i praktiken ska utföras, samt om 

det ansvar som ligger på kvinnojourerna bör, kan och skall komplettera samhällets faktiska 

skyldigheter för den utsatta gruppen?  
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Bilaga 1 
 

 

  

Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Sofia Estby och Jonna Tingström Andersson och studerar termin åtta, 

socionomprogrammet, på Ersta Sköndal högskola. Då vi nu ska skriva vår C-uppsats behöver 

vi intervjua er som i ert dagliga arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn. 

C-uppsatsens syfte är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av socialtjänstens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn, enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11§ 2,3 stycket.  

Vi avser att intervjua er under ca.1 timme och intervjun kommer att spelas in på band för 

att vi på så sätt skall kunna återge era erfarenheter på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till det.  

Materialet kommer att behandlas så att intervjupersonerna inte kan identifieras av andra.  

Efter att C-uppsatsen godkänts kommer det inspelade materialet att förstöras.  

Deltagandet i vår studie är frivillig och ni kan när som helst avbryta er medverkan.    

Ni är välkomna att höra av er om frågor uppstår både före och efter intervjutillfället. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Estby                                                           Jonna Tingström Andersson 

sofia.estby@student.esh.se                                  jonna.tingstrom@student.esh.se 

073-501 85 68                                                      070-720 52 28 

 

Den godkända uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Ersta Sköndals högskolas 

bibliotek. 

Om ni önskar kan uppsatsen skickas till er efter den godkänts. 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vid intervjutillfället kommer vi att presentera oss och vår uppgift.  

Vi kommer att tala med intervjupersonerna kring intervjuförfarandet med bakgrundsfrågor 

och de faktiska frågorna.  

Vi avser att följa upp intervjupersonernas svar om de anses vara av relevans för vårt syfte, 

men vi avser att återgå till våra frågor, då vi har en tidsram på en timme. 

Efter att intervjufrågorna är färdigställda vill vi öppna för att de intervjuade skall kunna 

göra egna tillägg och kommentarer som de själva anser vara relevanta för vårt arbete. 

I slutet av intervjun kommer vi att informera de intervjuade om att de är välkomna att höra 

av sig om det uppstår några ytterligare frågor eller tillägg. 

Vi kommer även att fråga om vi, om nödvändigt, kan få återkoppla till intervjupersonen 

med eventuella kompletteringar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Bakgrundsfrågor 

1.) Vad är din anställning här på kvinnojouren? 

2.) Vad har du för utbildning? 

3.) Har du tidigare erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn? 

4.) Vilken funktion anser du att er kvinnojour fyller? (Varför finns just ni?)  

5.) Hur många kvinnor kontaktar er per år? Hur många behöver placering?  

6.) Kan du beskriva kvinnornas och barnens behov av hjälp och stöd? 

. 

Frågor 

1.) Kan du beskriva hur ert samarbete ser ut med Socialtjänsten?  

2.) Vilket behov har Socialtjänsten av er?  

3.) Hur tycker ni att samarbetet med Socialtjänsten fungerar?  

3.) Ser du någon skillnad i ert arbete idag och för fem år sen med tanke på lagändringen? 

4.) Ser du någon skillnad i Socialtjänstens arbete idag och för fem år sen med tanke på 

lagändringen? 

5.) Kan du berätta om vad du vet om hur den utsatta gruppen upplever att deras behov blir 

tillgodosedda av Kvinnojouren, vad finns, vad fattas? Beskriv! 

6.) Kan du berätta om vad du vet om hur den utsatta gruppen upplever att deras behov blir 

tillgodosedda av Socialtjänsten, vad finns, vad fattas? Beskriv! 

7.) Vad är din erfarenhet av hur Socialtjänsten följer upp och tar ansvar för de utsatta 

kvinnorna och barnen? 

8.) Har ert arbete med den utsatta gruppen förändrats sedan lagändringen? Positivt – negativt? 

9.) Hur ser ni på ert uppdrag, Kvinnojourens uppdrag, när det gäller utsatta kvinnor och barn? 

10.) Hur skulle ni vilja utveckla er verksamhet? 

11.) Hur skulle ni vilja att ert arbete med Socialtjänsten såg ut? 

 

 

 
 


