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Sammanfattning  

Studiens syfte var att genom sex kvalitativa intervjuer undersöka hur arbetsfördelningen ser 
ut inom kvinnojourer och vilken roll som volontärerna erhåller i verksamheterna. Vi ville 
även se vilken inställning till ideellt arbete som uttrycktes inom kvinnojourer samt se vilken 
betydelse som kvinnojourerna har i samhället kopplat till myndigheter och organisationer. 
Genom tiderna har kvinnorörelsen bidragit till den utvecklingen inom mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer vi ser idag. Det har gått från att kvinnor uppmärksammat 
problematiken, ställt upp för sina medmänniskor och varit en stöttande individ, till att det 
utvecklats kvinnojourer. Samhället har genom uppmärksammandet fått en större förståelse 
till problematiken och har därför tagit över ansvaret. Idag finns det fortsatt många som 
arbetar ideellt inom kvinnojourer och som vill vara en god medmänniska genom att hjälpa 
dessa utsatta kvinnor på sin fria tid. Vårt resultat- och analysdel visade att synen på 
volontärerna inom kvinnojourerna är delad men att den ändå är övervägande positiv. Inom 
kvinnojourer sägs det av respondenterna att det inte finns några gränser mellan vad 
volontärer får och inte får göra, men genom vårt empiriska material kunde vi se att det fanns 
en osynlig gräns. Denna osynliga gräns uppkommer då volontärer per automatik inte utför 
arbetsuppgifter som till exempel att sköta kontakten mellan myndigheter, då det har blivit 
en av de anställdas arbetsuppgifter. Somliga av respondenterna påpekade även att sådana 
arbetsuppgifter inte kunde ske på grund av brist på utbildning, erfarenhet samt lämplighet 
som volontärerna saknade. En annan tydlig punkt inom detta avsnitt var att kvinnojourerna 
allt mer och mer går efter krav som ställs från Socialtjänsten, exempelvis dokumentation. 
Slutligen visade vårt resultat- och analysdel att det största hindret inom kvinnojourernas 
verksamhet är myndigheterna, eftersom de tar beslut som kvinnojourerna kan se som 
tvivelaktiga. Kvinnojourerna menar att de inte ser helheten som personalen på jourerna gör, 
utan de ser endast delar av det. Slutligen har vi en diskussion kring hela vårt arbete, där vi 
även diskuterar studiens styrkor och svagheter men också ger förslag till vidare forskning. 
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Abstract   

The aim for this study has been to explore through six qualitative interviews how division 
of work looks among workers and volunteers in women-shelters. And also, to address the 
topic of the attitude against nonprofit work in women-shelters. Ant last to look into what 
importance the women-shelters has in society linked with the authorities and other 
organizations linked with the particular area. A change has occurred through time, domestic 
violence has gone from a private matter within the family to an acknowledge social problem 
in the community because of the woman movement and their care for their fellow women 
in society. Through the attentiveness society has gained a larger understanding for the 
complex of the problem and has taken over the responsibility for battered woman. Even 
though there has been a change in woman shelters with more professional workers rather 
than volunteers, the nonprofit work has not yet gone out of time. Our results and analytic 
part show that the view of volunteer’s within women-shelters are divided but mainly the 
view is positive. The respondents don’t say openly that there are boundaries that tells the 
volunteers what they can and can’t do within the women’s-shelter. Although we could see 
in our empiric material that an invisible boundary does exist. The invisible line occurs when 
volunteers by automatic doesn’t exercise the same tasks as works by example contact 
authorities, thus that is a tasked carried out by workers. It was pointed out by some of the 
workers that those types of tasks could be performed by volunteers due their lack of 
education, experience and adequacy. Another clear matter in the results and analytic part 
was that women-shelters in higher extent match the criteria that comes from the social 
services by example the need for documentation. Furthermore, the results and analytic part 
shows that the biggest difficulties for the women-shelter organizations are the authorities. 
Primarily by reason of some om the decisions that can be seen as questionable. The women-
shelters mean that the social services don’t see the whole picture but only a part of it. Finally, 
we have a discussion who discuss our entire study in whole where we also meditate the 
study’s strengths and weaknesses. We also give suggestions for further research options.    
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bakgrund, centrala begrepp samt tidigare forskning. Vi har emellanåt läst varandras delar i 
arbetet och kommit med konstruktiv kritik. Därefter har arbetet utarbetats tillsammans det 
vill säga resultat-, analys- och diskussionsdel. I arbetets slutskede i fråga om bearbetning 
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1. Inledning 
Mellan 1997-1998 upprättades och lämnades en proposition om kvinnofrid över från 
regeringen till riksdagen. Propositionens innehåll handlade primärt om upprepade 
straffbara kränkningar mot nära kvinnlig anhörig. Idag finns brottet i brottsbalken under 
rubriken grov kvinnofridskränkning. I budgetpropositionen under samma tidsperiod får 
kvinnojourerna sex miljoner extra, pengarna avsätts även för andra frivilligorganisationer 
som driver projekt och utvecklingsinsatser inom området våld mot kvinnor i nära 
relationer. Socialstyrelsen hade nyligen i tid blivit tilldelad uppdrag att leda 
utvecklingsarbetet i frågan om våld mot kvinnor, samt uppgiften att utforma allmänna råd 
som klargör hur socialtjänsten i sin tur ska arbeta kring ämnet i och med den nya lagen om 
grov kvinnofrid (Regeringen 1997/98:55). Idag utför kvinnojourer arbete på uppdrag av 
socialtjänsten. Uppdragsförhållandet upprättas genom ett avtal mellan en kvinnojour och 
socialtjänsten. Den ideella föreningen har i och med uppdragsförhållandet förpliktelser och 
krav enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen u.å.).  

Regeringen satsade under 2018 50 miljoner kronor extra till tjej- och kvinnojourerna. 
Arbetet för att förbättra och trygga skydd och stöd till flickor och kvinnor fortsätter samt 
förebyggandet av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Jämställhetsminstern Lena 
Hallgren uppger att #Metoo-uppropen varit en bidragande faktor till att regeringen tar 
ytterligare ansvar för kampen om att förhindra våldet. Några som har en framstående roll 
i att ge stöd och skydd till kvinnorna som utsätts för olika typer av våld är de ideella tjej- 
och kvinnojourerna. Det finns ett fortsatt behov av att vidareutveckla det arbete 
kvinnojourerna utför, därmed förstärktes stödet mellan 2016-2019 med 100 miljoner 
kronor årligen och 2018 fick de 50 miljoner kronor extra. Investeringen ämnar att inte bara 
göra skillnad för våldsutsatta kvinnor utan även som en satsning för jämställdhet och 
trygghet vilket också innefattas av de män som utsätter kvinnorna för våld. Ändamålet 
med det ökade penningflödet är att stötta lokala kvinno- och tjejjourers verksamhet som 
erbjuder kvinnorna stödsamtal, rådgivning och ge dem det stöd som behövs i kontakten 
med olika myndigheter så som socialtjänsten eller polismyndigheten. Utöver de insatserna 
finns även praktisk hjälp att tillgå genom information och kompetensutveckling inom olika 
områden (Regeringskansliet 2018).  

Under år 2018 anmäldes 16,000 fall av misshandel i nära relation i Sverige. Det föreligger 
en stor skillnad mellan könen, i de fall där kvinnor anmäler våld utgör våld i nära relationer 
40 procent av det totala våldet där den motsvarande andelen för män är tre procent. BRÅ 
genomförde en nationell kartläggning om våld i nära relationer år 2014. Resultatet av 
kartläggningen visar att 6,8 procent av befolkningen uppger att de blivit utsatta för brott i 
nära relationer.  De brottstyperna som är vanligast är där kvinnan utsätts för systematiska 
kränkningar och inskränkning av sin frihet. År 2012 uppgav de som blivit utsatta för våld 
att dryga 85 procent av de totala någon gång utsatts för psykiskt våld medan 28 procent 
blivit utsatta för fysiskt våld. Kvinnor utsätts i större utsträckning för grövre våld än vad 
män gör vilket i sin tur leder till att kvinnorna är de som behöver stödinsatser 
(Brottsförebyggande rådet 2019).  
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Frivilligorganisationer i Sverige jämför det arbete volontärer utför i skillnad mot insatsen 
som anställda utför. Anledningen är att volontärer är överrepresenterade gällande antal och 
därmed timmar av arbete som volontärer i jämförelse med de timmar anställda utför. I 
frivilligorganisationer i Tyskland och Anglo-saxiska länder ses volontären som en form av 
medgörlig och underordnad personal. Samma typ av ledarstilar kan implementeras på 
volontärer som på anställda. Sättet att se frivilligorganisationer i ovannämnda länder räcker 
inte till för att förklara svenska frivilligorganisationer då de i större utsträckning vilar på att 
organisationernas aktiva medlemmar anses vara de rättmätiga ägarna av organisationen 
(Chartrand 2004). Kvinnojourerna är unika på mer än sätt i jämförelse med annan service 
som erbjuds kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Förutom att kvinnojourerna erbjuder 
en fysisk plats där de tillfälligt kan återhämta sig så utmärker sig också genom sina anställda. 
Många kvinnojourer har anställda som kommer ur engagerade volontärer som genom åren 
utvecklat en expertis inom ämnet mäns våld mot kvinnor (Elman 2001).  

De första svenska kvinnojourerna startade på 1970-talet och var precis som andra 
västländska länder uppkomna från kvinnorörelsen (Helmersson 2017). Under 
kvinnojourernas uppkomst var det kvinnor som hjälpte kvinnor och experterna inom 
området bestod av forskare och föreläsare inom området. Experterna kunde bidra genom 
att deras material sågs som förvärvat kunskap i ett karriärmässigt syfte. Kvinnorna som 
arbetade ute på kvinnojourerna arbetade frivilligt och ansikte-mot-ansikte med de 
våldsutsatta kvinnorna. Volontärernas arbetsstation karaktäriserades genom att till en 
väldigt stor del vara delaktig i arbetet med våldsutsatta kvinnor och samtidigt utsättas en 
typ av sporadiska misslyckanden genom att inte kunna visa på resultat. Samtidigt uttryckte 
volontärer känslan av att lämnas kvar och göra ”smutsgörat” medan experter kom in och 
var mer engagerade i det terapeutiska stödet som ansågs vara de tillfredställande 
arbetsuppgifterna (Åkerström 1995). Kvinnojourer idag har delat sig och återfinns i de två 
rikstäckande organisationerna Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(ROKS) samt Unizon vars namn står för betydelsen om en trygg zon samt en gemensam 
röst mot mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourer är en väsentlig del i arbetet som specificerat 
rör våld och erbjuder insatser för våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourer utmärker sig genom 
att erbjuda anonymitet för de kvinnor som söker hjälp men också en typ av 
sammanhållning mellan kvinnor (Helmersson 2017).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka från anställda och volontärers perspektiv på 
kvinnojourer som stödjer kvinnor utsatta för hot, våld eller andra övergrepp i nära 
relationer, för att se vilken roll volontärerna erhåller i verksamheterna. Detta för att belysa 
utvecklingen från kvinnojourer med volontärarbete till de nutida kvinnojourer som i större 
utsträckning har anställd personal. 

• Hur ser arbetsfördelningen ut inom kvinnojourerna mellan anställda och 
volontärer? 

• Vilken inställning till ideellt arbete uttrycks bland anställda och volontärer? 
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• Vilken betydelse har kvinnojouren i samhället kopplat till andra myndigheter och 
organisationer? 

1.2 Relevans för det sociala arbetet 

Socialt arbete utgörs av de verksamheter som riktar sig till utsatta målgrupper i samhället. 
Verksamheterna existerar för att avvärja problemskapande konsekvenser för individer i 
samhället. Socialt arbete är ett brett begrepp som innefattar många akademiska kategorier. 
Verksamheterna inom socialt arbete drivs av olika yrkeskategorier och volontärer varav en 
av dessa är frivilligorganisationer (Nationalencyklopedin u.å.). Frivilliga sociala 
organisationer kan inte enbart utföra direkta hjälpinsatser utan arbetar också för att 
utveckla välfärden. I vissa fall skiljer man på frivilliga sociala organisationer som utför 
sociala insatser och de som istället organiserar sig själva och utgår från självhjälp. 
Kvinnojourer är en slags mellanform mellan att ses som ett komplement och de 
organisationer som vars grundläggande uppgifter är att organisera sociala insatser 
(Nationalencyklopedin u.å.). Vi anser att kvinnojourer utför ett socialt arbete där det 
sociala problemet utgörs av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Regeringen har gett 
socialtjänsten huvudansvaret och har också uppmärksammat problematiken mer med 
tiden. Vi anser att även om mäns våld mot kvinnor idag är ett erkänt socialt problem, finns 
det en hel del kvar att utveckla. Exempelvis att sprida mer kunskap i samhället som stort, 
men framförallt i unga åldrar där det förebyggande arbetet måste fortsätta genom att prata 
om normer och synliggöra maktstrukturer i samhället. 

1.3 Avgränsningar 

Riksorganisationen Unizon är en organisation som har över 80 kvinnojourer runt om i 
Sverige. Unizon har olika sorters jourer. Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt jourer mot 
sexuella övergrepp (Unizon 2014). Vi har valt att enbart rikta oss in på kvinnojourer 
eftersom vi vill göra en studie på hur volontärer och anställdas arbetsfördelning ser ut när 
de arbetar med kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Anledningen till att vi 
enbart riktade in oss mot kvinnojourer var på grund av att det finns olika typer av 
problematik. Att rikta in oss på en målgrupp var ett medvetet val, då vi ville att våra 
respondenter skulle arbeta med samma typ av problematik. Vi inser att det är liknande 
problematik även på tjej- och ungdomsjourer samt på jourer mot sexuella övergrepp, men 
vi ansåg att det föreligger vissa skillnader och därmed riktade vi in oss på enbart 
kvinnojourer. 

1.4 Disposition 

Studien påbörjas med en inledning där vi beskriver ämnet samt presenterar syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. Vidare redogör vi för begrepp som är centrala för 
studien. Följaktligen presenterar vi en bakgrund om den feministiska rörelsen och en 
beskrivning av kvinnojouren som frivillorganisation.  
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Efter bakgrund beskriver vi tidigare forskning med tre underrubriker och vidare teoretiska 
utgångspunkter med tre teorier som utgörs av välfärdsmodellen, nyinstitutionella 
organisationsteorin samt en teori om makt. Därefter förklarar vi hur studien genomförts 
genom ett metodavsnitt som avslutas med en diskussion, där vi diskuterar genomförandets 
för- och nackdelar med metoden samt om studiens tillförlitlighet. Metodavsnittet följs av 
vårt resultat- och analysdel, baserat på vårt empiriska material som presenteras under fyra 
huvudrubriker och en underrubrik. I detta avsnitt besvaras studiens syfte och 
frågeställningar genom det samlade empiriska materialet som vi tematiserat. Slutligen har 
vi en diskussion om resultatet, styrkor och svagheter med vår studie samt ger förslag till 
vidare forskning. 

1.5 Centrala begrepp 
Anställd är en person som arbetar deltid eller heltid på kvinnojourerna med betalning. 
Ofta har de någon form av utbildning relevant för att utföra samtliga uppgifter på en 
kvinnojour som exempelvis socionom, beteendevetare eller liknande.  

Kvinnojourerna arbetar för att ge hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor. Stödet kan ske 
genom exempelvis stödsamtal i telefon eller på plats eller genom att erbjuda skyddat 
boende. 

Kvinnojour som ideell förening är en verksamhet som kan ha anställdpersonal, kontor 
och telefontider samtliga tider på dygnet men det kan också innebära avgränsade 
telefontider där arbetet som utförs är uteslutande ideellt. Kvinnojourerna i vårt arbete är 
ideella föreningar som drivs utan ett vinstintresse där en stor del av medlemmarna utför 
oavlönat arbete (Unizon 2014). 

#Metoo syftar till uppropet mot tystnadskulturen och rörelsen om att synliggöra 
maktstrukturerna som finns i samhället där mannen är överordnad kvinnan.  

Sociala rörelser är en typ av organiserade lösa nätverk, grupper eller organisationer som 
handlar kollektivt. Medlemmarna i dessa handlar utifrån en samsyn på omvärlden, 
känslan av ett gemensamt ansvar och känner en konflikt inför den vedertagna strukturen 
inom området de uttrycker sina protester (Wettergren & Jamison 2006). 

Socialtjänsten jobbar utifrån Socialtjänstlagen (Sveriges Riksdag 2018). Myndigheten 
verkar och finns i varje kommun för att ge hjälp och stöd till bland annat våldsutsatta 
kvinnor. Stödet kan variera men rör sig ofta om rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt 
bistånd. Socialtjänsten förmedlar också kontakt med kvinnojourerna som bistår med 
skyddat boende under en period (Nationellt Centrum För Kvinnofrid 2019).  

Unizon är en av två riksorganisationer som samlar lokala kvinnojourer runt om i landet. 
Den andra riksorganisationen heter ROKS. Unizon har över 80 kvinnojourer och 
stödverksamheter samlade under sig (Unizon 2014). 
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Volontär eller frivilligarbetare är en person som har ett personligt intresse och vilja att 
bidra med hjälp genom att utföra arbete på en i detta fall kvinnojourerna utan ekonomisk 
ersättning som medlem i verksamheten. 

Våld i nära relationer beskrivs som handlingar som utförs i ett mönster i en 
partnerrelation, handlingarna kan vara knappt märkbara eller grova brott. Exempel på 
handlingar kan vara hot av mindre eller allvarligare grad, knuffar eller våldtäkt. Våldet som 
nämns kan vara av både fysiskt, psykiskt och sexuell grad. Det kan också röra sig om social 
utsatthet där kvinnan blir isolerad och fråntas rätten att träffa vänner och släkt. Samt 
materiel och ekonomisk utsatthet där kvinnans tillhörigheter medvetet förstörs eller 
tvingas skriva på handlingar som kan leda till negativa konsekvenser för denne 
(Socialstyrelsen 2019). 

2. Bakgrund 

2.1 Den feministiska rörelsen 

Redan på sent 1800-tal påstås det ha funnits kvinnor som gått ihop för att stärka kvinnans 
roll gentemot den manliga dominansen. Mobiliseringen av feminismen har gått upp och 
ner vilket beskrivs som vågor inom området. Feminismens första våg, andra våg och tredje 
våg. Vågor är en metafor för hur de feministiska rörelserna varit starka, ostoppbara och 
hörts mycket som en våg under perioder och mellan vågorna varit mer lågmälda men då 
samtidigt utfört ett tålmodigt arbete för att kunna uppnå de feministiska målen (Dahlerup 
2006). Den kontinuerliga feministiska rörelsen är självklar och de ursprungliga feministiska 
organisationerna som kämpade för bland annat kvinnors rätt till utbildning och gifta 
kvinnors rösträtt, lever kvar än idag. Inom den feministiska rörelsen finns det olika 
alternativa feministiska perspektiv, dessa är liberal feminism, radikal feminism, socialistisk 
feminism, svart feminism och postmodern feminism. Den första vågen handlade om att 
kvinnor skulle få politisk makt och rättigheter till egendom och kapital. Den första vågen 
upphörde i slutet på 1930-talet. Den andra vågen började på 1960-talet och handlade om 
kampen för orättvisorna angående jobbmöjligheter, politiskt inflytande samt den offentliga 
kretsen över lag fortsatte, den hade även generella inställningar kring kvinnors privatliv 
och deras kontakter samt relationer mellan olika människor (Payne 2015). 
Kvinnojoursrörelsen på 1970-talet gjorde avtryck genom de två första kvinnojourerna, 
Kvinnors Hus beläget i Stockholm och Kvinnohuset i Göteborg. Kvinnojourerna startade 
som ett utslag på samhällets ignorans och oförmåga att ta hand om våldsutsatta kvinnor i 
behov av stöd. Det var inte enbart en solidarisk handling utan även ett politiskt initiativ att 
starta jourverksamhet.  Utgångspunkten var att stödja kvinnorna genom möte med andra 
kvinnor i samhället i egenskap av medmänniska och inte sakkunnig (Nationellt centrum 
för kvinnofrid 2019). Tredje vågen handlar om en motreaktion mot det feministiska 
tänkandets inverkan. Det är en ständig kamp som kräver sitt för att kunna behålla de 
framsteg som gjorts om jämlikheter mellan kvinnor och män. Motreaktionen kan 
analyseras via en postfeministisk period, en sådan jämlikhet ses som ett ouppnåbart och 
falskt mål.  
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Målet kan ersättas med sociala rörelser vilket har som mål att frigöra kvinnor från den 
sociala dominansen som män och deras uppfattningar står för (Payne 2015). 
Kvinnorörelsen har haft en betydande funktion i arbetet med att synliggöra mäns våld mot 
kvinnor. I nutid beskriver socialtjänstlagen att kommunerna har ett åliggande att ge skydd 
och stöd till våldsutsatta kvinnor men då alla kommuner har skyddat boende så använder 
de sig av ideella kvinnojourer. Idag finns det ungefär 200 kvinnojourer i Sverige som ger 
stöd och skydd till kvinnor och ungefär lika många skyddade boenden (Nationellt centrum 
för kvinnofrid 2019).  

2.2 Om kvinnojourer som ideella föreningar 

Socialstyrelsen (2013) skriver om kvinnojourernas uppkomst på 1970-talet när frivilliga 
medlemmar ur samhället gjorde entré på arenan som utgör socialt arbete. Skydd och stöd 
behövdes för kvinnor utsatta för mäns våld mot kvinnor i form av kvinnojourer. 
Utvecklingen innebar att offentlig verksamhet hade förväntningar på sig att ta större ansvar 
i samarbete och samverkan med den kunskap som finns inom frivilligorganisationer. 
Bylund (2008) skildrar hur frivilliga som engagerar sig och arbetar inom fältet är tusentals. 
De organisationer som arbetar inom området är oftast politiskt och religiöst obundna. 
Ideella organisationer lyder inte under samma lag som myndigheter som är verksamma 
inom samma fält, vilket innebär att de inte har samma tvång att föra dokumentation om 
de hjälpsökande. Volontär och anställda inom ideella föreningarna måste skriva under ett 
tystnadslöfte. Det ger möjligheten för de kvinnor som söker hjälp hos ideella kvinnojourer 
att hemlighålla identiteten, vilket inte är en valmöjlighet som erbjuds hos myndigheterna.  

Socialtjänstkommittén redovisar i sin kartläggning om frivilligt socialt arbete en modell 
som beskriver skillnaderna i frivilligorganisationer och den offentliga sektorn (SOU 
1993:82). Skillnaderna presenteras genom en allmän beskrivning av frivilligt socialt arbete 
och är därmed inte beskriven ur ett kvinnojoursperspektiv även om modellen är 
applicerbar även på kvinnojourer. SOU (1993:82) beskriver vidare de skillnaderna som 
föreligger genom att visa olikheterna på avsedd rollfördelning och faktiskt relation. En 
avsedd rollfördelning avser hur frivilligorganisationer utmålar sin verksamhet gentemot 
den offentliga sektorn eller hur de väljer att skräddarsy sin egen verksamhet genom olika 
roller. Fyra roller har utformats efter uttrycken avantgarde, komplement, alternativ och 
ersättning.  

Frivilligorganisationerna kan ses som ett komplement till den offentliga sektorn som en kraft 
ämnad att stärka välfärden. Verksamheten ses också som ett komplement eftersom den 
verkar inom samma område som den offentliga sektorn. Om frivilligorganisationen istället 
ses som ett alternativ till myndigheten så handlar det istället om ett konkurrensförhållande. 
De båda verksamheterna verkar inom samma arena men skiljer sig i någon form från 
alternativet i den offentliga sektorn. Intar organisationen rollen avantgarde innebär det att 
verksamheten inte ser anledning att vakta ett slags revir utan agerar mer som en pionjär till 
den offentliga sektorn. Den sista rollen handlar om att konkurrera, ersätta en myndighet 
och ta över den.  
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En frivilligorganisation har uppgifter enligt följande: 

• Agera komplement när det finns behov som bara blir delvis tillgodosedda eller inte 
alls i den offentliga sektorns verksamheter. 

• Att vara ett alternativ när en verksamhet inte kan godtas i offentligt styre eller 
genom att framställa någon form av ny metodik.  

• Anta en slags avantgardefunktion där verksamheter upptäcker eller ta sig an sociala 
problem. 

• Vara i besittning av att göra problem som är olösta synliga samt visa på de allmänna 
utstötningsmekanismerna.  

• Att verka för de intressen och behov som finns inom målgruppen. 

3. Tidigare forskning  
Forskningen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer är omfattande. Aktuell forskning 
rörande kvinnojourer specifikt är något mer begränsad. Forskning om volontärer på 
kvinnojourer är än mer begränsad. Istället återfinns mer forskning rörande volontärer 
inom välfärdsarbete i stort, både inom och utanför Sveriges gränser vilket applicerats i 
detta kapitel. Det här kapitlet innefattas av relevant tidigare forskning för att skapa en god 
översikt på området för vilket studien är aktuell i. I den senkommande analysen kopplas 
tidigare forskning samman med resultatet i den föreliggande studien. Fokusen är på 
uppkomsten av kvinnojourer, en beskrivning av rollen som volontär och vilken ställning 
de har i förhållande till anställda.  

3.1 Volontärens plats i välfärdsstaten 

Elmans (2001) kvalitativa forskning har undersökt kvinnojourers förändring över tid inom 
den svenska riksorganisationen ROKS med nio år emellan intervjuerna. Författaren 
beskriver hur 1980-taletets kvinnojourer och krislinjer vanligtvis var underbemannade och 
utan ekonomiskt stöd. Kvinnor hade ingen rätt till besöksförbud eller liknande juridiska 
åtgärder. Socialtjänsten, polis eller andra möjliga juridiska ingripanden hade liten effekt. 
Sverige tillskrev bristen på stöd till våldsutsatta kvinnor till låg efterfrågan. Sveriges som 
annars erbjöd ett så generöst välfärdssystem menade att erhålls inget stöd är orsaken att 
det inte föreligger ett behov. Författaren beskriver vidare i sin forskning om hur fler 
kvinnor klev fram under tidigt 1990-tal med bevis om förödelsen våld i nära relationer tar 
med sig. Det uppmärksammades hur statens likgiltighet inför kvinnornas hårda 
livssituation bidrog till kvinnornas exklusion, och rätt till att vara en fulltalig medborgare i 
samhället. Oavsett vad det kostade kvinnorna i kampen mot självbilden av Sveriges 
välfärdsstat så insisterade de. Kvinnorna krävde att staten uppfyller sitt löfte om att 
tillhandahålla välfärd till medborgarna, inkluderat kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
I och med det politiserade kvinnorna vad som en gång varit det mest privata av problem, 
mäns våld mot kvinnor.  
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Frederiksen (2015) fann i sin forskning att sedan tidigt 1990-tal har svensk och dansk 
välfärdspolitik fått ett återuppstående i och med ett nyfött intresse i civilsamhället. Elman 
(2001) beskriver hur det under samma tidsperiod gick en betydande summa pengar till ett 
nationellt träningsprogram för personal inom socialt arbete och rättsväsendet för att berika 
med kunskap relaterat till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Likgiltighet fanns även 
bland de anställda socialarbetarna inför den svåra situation våldsutsatta kvinnor står inför. 
Ignoransen kunde innebära en syn på våld i nära relationer som en skilsmässa som 
involverade lite bråk. Samarbete mellan tränad polis, familjerätten och socialarbetare var 
ett måste. På 1990-talet fanns inte det samarbetet. Det förnyade intresset i den nationella 
träningen och det ekonomiska stödet visade att det möjligen fanns andra stödgivare som 
var bättre rustade att föra arbetet framåt, nämligen kvinnojourerna.  

Chartrand (2004) undersöker i sin avhandling uppfattningen om volontärarbete inom 
välfärdsorganisationer. Studien är en kvalitativ studie där intervjuerna skett i både Sverige, 
Tyskland och USA. Författaren skriver att det angivna forskningsområdet har gott om 
förslag och utvecklingsplaner men få övergripande kvalitativa studier om hur arbete utförs 
och upplevs av arbetarna i de så kallade hybridorganisationerna som innehåller både betalt 
och obetalt arbete. Frederiksen (2015) har bedrivit forskning som också beskriver 
hybridorganisationerna. I välfärdsstaten föreligger en övervägande oro över skillnader i 
välfärdens åtaganden och skyldigheter. Skillnaderna finns mellan staten, marknaden och 
civilsamhället i Sverige och Danmark. Civilsamhället och volontärarbetet i det ses mer och 
mer som en källa till välfärdsinovation och som ett komplement till den service som 
välfärdsstaten erbjuder invånarna. 

…In the end it’s the state that has the responsibility so to 
speak. But well sure it’s great that people are willing to help 
other people in our society. – Frederiksen (2015:1750) 

Citatet kommer ur Frederiksen’s (2015) forskning: ”Dangerous, or Compliant: How 
Nordic People Think About Volunteers as Providers of Public Welfare Services”. Staten 
har i de två nordiska länderna Sverige och Danmark historiskt sätt varit primär försörjare 
över sociala- och hälsofrämjande insatser och bara nyligen har organisationer från 
marknaden eller civilsamhället fått en ökning.  

Van Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveen (2018) har utfört en kvalitativ studie som 
baseras på bland annat empiriska data från vårdhem och fritidsverksamheter ur 
forskningsprojektet ”Can’t We Just Leave that to The Volunteers?” i samarbete med både 
statliga och ideella verksamheter. I studien beskrivs ett skifte från professionella till 
volontärer som kan ses inom välfärdsserviceyrken i många utvecklade välfärdsstater, 
exempelvis Skandinavien. Det finns fyra generella anledningar till att man kan se en 
skiftning. Dels är en anledning att staten hoppas att volontärer ska fylla de luckor som 
finns på grund av skärpt handlingssätt, och ett ökat behov av välfärdsservice. En annan 
anledning är att frivilligarbete framställs som den allmänna framtagningen av medborgare 
med uppriktiga motiv och är därmed ett bidrag till den sociala sammanhållningen. Den 
tredje anledningen är att volontärer ses som en källa till empowerment.  
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Volontärerna bidrar till att utsatta människor i samhället är en del av samhället och därmed 
förhoppningsvis förlitar sig mindre på statligt stöd. Den sista anledningen sägs vara en 
förbättring i samarbetet mellan staten och frivilligsektorn genom att skapa 
samarbetspartners med syfte att uppmuntra frivilligarbete. 

3.2 En verksamhet med anställda och volontärer 

Van Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveen (2018) har utfört forskning i 
Nederländerna om hur anställda och volontärer arbetar för att skapa, kvarhålla eller 
upplösa gränser de två emellan. Andra studier liknande denna visar att samarbete mellan 
anställda och volontärer ofta innehåller tillämpning och upprättning av att behålla en gräns 
mellan dessa. Anställda och volontärer gör avgränsningar på flera sätt. Tre sätt att avgränsa 
användes så som kunskap och förmåga, status och auktoritet samt tillförlitlighet och 
förutsägbarhet. Forskningens resultat visar att förutsägbarhet och tillförlitligheten är en 
osynlig gräns som visar skillnaden mellan anställd och volontär. Anställda menar att utan 
förbehåll kan attityden hos somliga volontärer ses som en nackdel, medan volontärerna ser 
det som en fördel då det är en merit som ges istället för lön. Anställda argumenterar för 
att volontärer inte går att lita på om så vore fallet skulle verksamheten vara sårbar i och 
med att volontärer som skulle varit på plats men inte infann sig. Chartrands (2004) 
forskning visade en kontrast anställda och volontärer emellan då anställda har svårare att 
lämna organisationen. Volontärer är inte beroende av verksamheten på samma sätt. De 
lämnar lättare och lider färre konsekvenser i jämförelse med anställda. Volontärer kan 
förlora relationer men upplever inte någon ekonomisk förlust eller lidandet av stigman som 
uppkommer av att vara arbetslös. För en volontär kan det finnas många anledningar att 
avsluta sitt arbete som volontär på grund av exempelvis bristande tid eller osämja med en 
annan medlem. Van Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveen (2018) menar att en 
annan anledning kan vara att volontärer inte tar sitt arbete på samma allvar som en anställd 
eftersom de inte hade en förpliktelse att vara på arbetet.  

Den andra avgränsningen som sker mellan anställda och volontärer är kunskap och 
förmåga. Forskarna beskriver att de anställda anser att volontärerna i mindre utsträckningar 
har specialiserade kunskaper och förmågor än vad anställda har. Generellt är det den 
anledningen som ligger till grund till att det föreligger en skillnad i arbetsuppgifter mellan 
anställda och volontärer. Vidare beskrivs status och auktoritet som en viktig del i 
gränsdragningen. Både anställda och volontärer instämmer i uttalandet om att volontärer 
är sämre utrustade för att utöva auktoritet eftersom de inte har samma status som en 
anställd. Resultatet visade att volontärer ofta agerade ovilliga att tillrättavisa oönskat 
beteende hos exempelvis gäster. Chartrand (2004) visade att ur ett ledarperspektiv 
framkommer det att förmågan att betvinga är svag i frivilligorganisationer och det finns 
ingenting som kan påverka volontärerna att inte bara utföra de uppgifter som de finner 
mer intressanta än andra. Volontärerna uppger att de uppskattar avsaknaden av en tydlig 
hierarki. Van Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveen (2018) beskriver deltagande 
observationer där de anställda vid flera tillfällen bjudit in volontärer in i sfären som utgörs 
av anställda.  
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Gränsen mellan anställda och volontärer suddades ut och volontärer fick genomföra 
arbetsuppgifter som ursprungligen skulle ses som en uppgift utförd av enbart anställda. 
Det innebär att anställda gör en ansträngning att välkomna volontärerna istället för att 
enbart tolerera närvaron av dem. Välkomstarbete kräver en partiell förändring av 
gränserna.  

Cuduri & Weiss-Gals (2015) studie utfördes i syfte att undersöka vad som främjar en 
socialarbetares arbete med volontärer till skillnad från en socialarbetare som inte jobbar 
med volontärer. Den kvantitativa studien utfördes på utbildade socialarbetare som ger 
direkt service till individer eller familjer på 26 lokala avdelningar inom socialt arbete i Israel. 
Resultatet visade att socialarbetare som arbetar med volontärer i mycket högre utsträckning 
ansåg att volontärerna bidrar med mycket till både klienter, socialarbetarna själva och 
organisationen än de som inte arbetar med volontärer. De är också mer benägna att se 
volontärernas arbete lika värdefullt som professionellas. Resultatet visade samtidigt att 
länken mellan erfarenhet inom volontärarbete samt att ha utfört arbete med volontärer 
tidigare ser positivt på att arbeta med volontärer och ser deras närvaro som en tillgång och 
är mer benägna att arbeta med dem. Chartrand (2004) beskriver i sin forskning ett exempel 
på när anställda inte ser volontärer som en tillgång genom ett konstaterande att volontärer 
inte arbetar kontinuerligt eftersom de arbetar deltid. De fördelas därför ofta 
osammanhängande arbetsuppgifter som är en del av arbetet. Volontärer utför ofta några 
timmar eller mindre arbete i veckan. De få men regelbundna timmarna bidrar över tid till 
organisationernas överlevnad. Volontärerna kan därmed inte utföra arbete i samma takt 
som en anställd, vilket kan leda till en splitt mellan volontärer och anställda. Exempel på 
oenigheten de två emellan är på en kvinnojour där anställda tog emot samtal från kvinnor 
på dagtid, motsvarande volontärer på kvällstid på så sätt svarade alltid någon i telefonen. 
Dock var samtalen mindre besvarade på kvällstid då volontärernas arbetstider inte är lika 
regelbunden som de anställdas.  

3.3 Nyttan av volontärer ur ett välfärds-, egen- och 
målgruppsperspektiv 

Frederiksen (2015) beskriver volontären som en viktig funktion i välfärdsservicen. Behovet 
av volontärer anses vara behövlig för utvecklingen som inneburit svårigheter att finansiera 
välfärdsmodellen. De anses också ha en viktig roll i att frigöra professionella så de kan göra 
annat arbete av vikt. Resultatet visar att välfärdsservicen inte ska vara beroende av 
volontärer men att det vore dumdristigt att inte använda volontärerna. Målet är att sätta 
volontärerna i arbete på ett sätt som är effektivt och passande för de anställda då det är 
deras arbete som är det väsentliga. Det faktum att volontärer vill vara involverade är inte i 
sig självt en källa till erkännande. Hybridmodellen är däremot erkänd som en ett viktigt 
och legitimt sätt att få bättre och effektivare service av professionella inom välfärden 
servicen. 

Boezeman & Ellemers (2010) skriver i sin kvantitativa studie om hur ett inneboende behov 
av tillfredställelse under volontärarbete, förhåller sig till arbetsinställningen bland 
volontärer på en välgörenhetsorganisation för kognitiva nedsättningar i Nederländerna. 
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Forskarparet menar att ideellas primära fokus är att bidra med service till klienter och 
därmed är medel knappa eller icke existerande för att belöna, motivera och behålla 
volontärer. Samtidigt är det av yttersta vikt att bibehålla arbetsmotivationen hos 
volontärerna. Tillfredställelse på jobbet är direkt kopplat till ett behov att vara 
självbestämmande vid volontärarbete. När volontärer känner behag över 
självbestämmande leder det till en känsla av nöjdhet på arbetsplatsen vilket i sin tur gör 
volontären mer benägen att stanna inom den ideella föreningen. Detsamma gäller när 
volontären känner att de har ett samband på arbetet, att denne är relevant i sammanhanget. 
Samtidigt visar resultatet att volontärernas känsla av tillfredställelse på arbetet inte 
påverkades av att vara kvalificerad eller känslan av att vara behörig. Chartrand (2004) 
menar att det kan finnas fler anledningar än egoism bakom viljan att engagera sig i 
frivilligarbete även om det kan vara en faktor till att volontärer börjar med frivilligarbete 
och stannar kvar i det. Det kan handla om att samhället inte tillhandahåller specifika sociala 
förnödenheter. En annan anledning kan vara strävan efter att utföra meningsfulla 
aktiviteter eller tillfällighet som en första volontärs erfarenhet. Däremot är det svårt att 
hålla de båda anledningarna som två separata anledningar. Istället kan frågan vara om 
människor deltar i volontärarbete av egoistiska skäl för att de helt enkelt tycker om det 
eller för att de anser att det är nödvändigt för att hjälpa människor. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet har vi valt tre teoretiska utgångspunkter som vi har applicerat genom en 
modell om synen på volontärer och nyinstitutionella organisationsteori. Den första teorin 
har vi tillämpat då denna modell visar tre roller volontärer kan anses att ha, farlig, 
berömvärd och medgörlig. Den andra teorin har vi tillämpat för att se vilka förväntningar 
kvinnojourernas arbete har från omvärlden samt betydelsen deras organisationsform har 
för kvinnojourernas arbete med våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Vi anser att de 
aktuella teorierna är två passande utgångspunkter i vår forskning. Eftersom de knyter an 
till vår studie och förklarar hur frivilligorganisationer så som kvinnojourer har antagit en 
ny organisationsform samt vilka typer av roller volontärer kan anses att ha inom 
välfärdsservicen. Den tredje och sista teorin vi har tillämpat i vår studie är Foucaults 
motmaktsteori. Foucault har en bred teori om makt, men vi har avgränsat oss till hans 
motmaktsteori för att kunna ge en överblick på hur de anställda inom kvinnojourer har en 
osynlig makt de utövar mot volontärer. Volontärer kan göra motstånd eftersom de 
tillbringar sin tid på kvinnojourerna som frivilliga, anställda har därför ingen talan om vad 
de ska göra och inte göra. 

4.1 En modell om synen på volontärer 
Frederiksen (2015) beskriver en välfärdsmodell som visar att det finns tre roller volontärer 
kan utspela. Dessa tre roller utgörs av farlig, berömvärd, och medgörlig. Kritiken mot den 
farliga volontären kommer ur människor som anser att volontärarbete är en överträdelse 
av principer som används för att rättfärdiga välfärdsservicen. Volontärerna i sig är inte 
farliga genom överträdelsen utan av en tillfällighet.  
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Exempelvis är en volontär inte konstant farlig utan enbart tillfälligt och i vissa avseenden. 
Det är när en syssla som en anställd per princip bör utföra istället utförs av en volontär 
som denne antar rollen som den farliga volontären. Volontärernas närvaro i 
välfärdsservicen kan möjligen både rubba och förstöra insatserna långt mer djupgående än 
vad som anses vara positivt med volontärernas bidrag. Den farliga volontären bör ha 
samma standard som en anställd, det vill säga utbildning och kompetens eftersom 
välfärdsstatistikerna förväntas vara professionella som även har specialiserade utbildningar 
inom området.  

Den roll som presenteras mest är den berömvärda vilket också är den mest närvarande. 
Den kritiska revolutionen kommer ur människor, vilket anser att volontärer som utför 
samhällsnyttigt arbete är en överträdelse av grundregler som används för att rättfärdiga 
samhällsnytta. Den berömvärda volontären kan ses som en person som hellre utför 
”hjälpuppgifter” inom arbetet istället för kärnuppgifterna, då brukarna kan känna sig mer 
trygga med att ha en professionell som utför de viktiga uppgifterna. Karaktäristiskt i den 
synen är att volontärer är malplacerade i sin position i förhållande till hybridformen i 
samhällsnyttigt arbete. Hybridformen innefattas av staten, marknaden och civilsamhället 
där volontären har svårt att hitta sin plats. Deras närvaro i välfärdsservicen kan möjligen 
störa och förstöra servicen på ett mer djupgående sätt än de förväntade positiva utfallet av 
närvaron. Användningen av volontärer är enbart nödvändigt som ett resultat av att staten 
har begränsat och gjort nedskärningar i budgeten. Volontärer kan i vissa sammanhang 
anses som amatörer som doppar tårna i ett område som kräver professionell expertis, 
samtidigt som respondenterna i Frederiksen’s (2015) artikel erkänner att volontärerna 
bidrar men att deras bidragande är ganska begränsat med tanke på syftet till arbetets 
utförande. 

I rollen som medgörlig presenteras volontärarbetet som en viktig uppgift för 
välfärdsservice. Volontärer är en nödvändig utveckling i och med de växande problemen 
att finansiera välfärdsmodellen. Volontärerna anses kunna frigöra de professionella som i 
sin tur kan utföra uppgifter av mer betydande karaktär. Det är en tämligen positiv 
inställning till volontärer trots att volontärer inte ska ha de övergripande uppgifter inom 
välfärdsservicen, men det de kan hjälpa till med, ska de ha möjligheten till att göra. Att 
staten kan spara pengar genom hybridmodellen ses som något positivt för människor som 
förstås som medgörliga volontärer till skillnad från de andra två rollerna. Somliga 
argumenterar för om att välfärdsservicen kan spara mer pengar genom volontärsarbete om 
de är effektiva. Frederiksen (2015) skriver även att utvecklingen av volontärer som 
berömvärda visar sig i resultatet inom både Sverige och Danmark. Uppfattningen av att 
volontärer är berömvärda kommer ur den positiva utvecklingen av volontärernas 
ansträngningar, motiv och värdet av frivilligarbete. Människors vilja att hjälpa 
uppmärksammas, dock bidrar inte deras arbete. När faktiska arbetsuppgifter nämns är det 
vardagliga ting som att sätta blommor i vas eller hämta tidningen. Uppskattningen riktas 
mot volontärernas ansträngningar är inte kopplad till åstadkommande på samma sätt som 
idén om att hjälpa andra. Volontärerna gör gott för andras skull såväl som de gör de för 
sin egen. 



 

 13 

4.2 Nyinstitutionella organisationsteorin 
Den nyinstitutionella organisationsteorin kom i slutet av 1970-talet och handlar om 
organisationens förhållande med omvärlden. Dåtidens organisationsforskare ville öka 
förståelsen mellan omvärlden och organisationers förhållanden samt på vilket sätt 
organisationer anpassar sig till omgivande miljöer genom sin praktik (Johansson 2006). 
Omgivande miljöer kan exempelvis vara traditioner, normer och värderingar som 
organisationer förväntas skapa. Teorin uppkom genom den kritik som riktades mot 
rationella organisationer som tidigare har setts som slutna och målinriktade, man hade ett 
effektivitetstänk gällde produktionen. Den nyinstitutionella organisationsteorin grundar sig 
på att organisationer har öppna system, vilket påverkas av normer, strukturer och andra 
institutioner som finns i vårt samhälle (ibid). DiMaggio & Powell (1983) menar att idag 
drivs organisationer mindre och mindre genom konkurrens eller i behovet av att vara 
effektiva som organisation. I deras artikel beskriver de hur organisationsförändringar kan 
göra att resultatet av processerna gör organisationerna mer likartade utan att ovillkorligen 
göra de mer effektiva. Dessa likartade organisationer verkar inom samma organisatoriska 
fält, det kan exempelvis vara att de har liknande professioner.  

DiMaggio & Powells (1983) skiftning av fokus inom den nyinstitutionella 
organisationsteorin ändrades genom en förändrad analysnivå. Det studerades inte enbart 
enskilda organisationer och dess omgivning längre utan det var som tidigare nämnts, istället 
organisatoriska fält som låg i fokus. Innebörden av organisatoriska fält beskrivs vara de 
olika organisationer som ger sina brukare/klienter likartad stöd och service eller omsorg, 
det kan exempelvis vara organisationer som socialtjänsten och kvinnojouren. Meyer & 
Rowan (1977) skriver i deras artikel om institutionella myter, att de regler som finns i 
samhället bygger på myter. De menar att de institutionella regler som finns ger 
påverkningar på organisationers struktur. Detta genom att anpassa organisationer efter 
institutionella krav, det vill säga de institutionella myterna, exempelvis att kvinnojourer idag 
mer och mer måste följa lagar och regler i sitt arbete, precis som socialtjänsten. Dessa 
institutionella kraven skapas genom exempelvis politiska beslutstaganden och 
lagstiftningar, strukturen ses följaktligen som legitim och relativt obunden till utvärderingar 
om arbetets utförande effektivitet (ibid). För att organisationer som utvecklas i hög grad 
inom institutionella miljöer ska kunna överleva krävs resurser och legitimitet. DiMaggio & 
Powell (1983) använder sig av begreppet institutionell isomorfism som betyder att 
organisationer blir mer lika varandra när de strävar efter förändring. Detta innebär att 
organisationerna får belöning för att de anpassar sig till de institutionella kraven och det 
gör att organisationerna får legitimitet. Legitimiteten ökar genom att organisationen är 
följsam och kan ses som trovärdig nog att ge handlingsutrymme. Legitimiteten tas emot 
genom sitt handlande, genom sin konventionella struktur och reflekterar hur man som 
organisation inom exempelvis kvinnojourer i detta fall, gör i sitt arbete som riktar sig till 
våldsutsatta kvinnor i nära relationer. 

Meyer & Rowan (1977) beskriver ett annat begrepp som kallas för en ”lös koppling”, det 
vill säga kopplingen mellan en formell organisation och arbetet som faktiskt utförs. Det 
innebär att de regler som finns inte följs helt, beslut som man tar blir inte alltid 
genomförda, teknologin man använder blir inte alltid lika effektiv som den förväntas vara 
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samt att kontrollen och utvärderingen kan vara oklar vilket kan leda till att det inte ger 
några effekter på organisationen. För en organisation är det inte tillräckligt att följa de 
institutionella kraven som finns för att uppnå den legitimitet som behövs, organisationer 
måste utöver det visa att den traditionella strukturen fungerar trots att arbetet kan komma 
att bli ineffektivt. Ett exempel är att kvinnojourer är en organisation som inte måste följa 
alla lagar och regler som finns, men de kan ändå utföra effektivt arbete. Innebörden av 
”lös koppling” är att organisationens dagliga arbete samt struktur separeras och att de som 
styr organisationen har en låg intern kontroll. Vikten läggs på att organisationen har en bra 
koppling och förhållande med de institutionella kraven som finns för att kunna få den 
legitimiteten organisationen behöver för att överleva. Med omgivningens förtroende till 
organisationens dagliga arbete, minskar kontrollerandet och utvärderandet av deras arbete 
(Levin 1998). Ett exempel på en sådan lös koppling en organisation gör kan vara 
kvinnojourer. Kvinnojourer är ideella föreningar som genomför socialt arbete och får 
ekonomiska bidrag för det, då blir kontrollmöjligheten på organisationen mindre än om 
en offentlig organisation hade gjort samma arbete. 

4.2.1 Kritik riktat mot den nyinstitutionella organisationsteorin 

Johansson (2006) beskriver självkritiken som DiMaggio & Powell riktat mot teorin, vilket 
är att det inte enbart är de offentliga organisationerna som man har studerat detta inom 
som gäller, utan även privata sektorn blottställes för institutionell effekt. Dessutom förstod 
man också att organisationer och myndigheter som utförde samma typ av service och stöd 
samt omsorg till sina brukare eller klienter, visade sig att de kunde befinna sig i olika 
organisatoriska fält och på grund av det kunde påvisa helt olika organisationsstrukturer 
(ibid). Med tiden började forskarna som var inriktade inom den nyinstitutionella teorin 
ifrågasätta saker som man i tidigare skede har tagit för givet eller som de inte tagit hänsyn 
till. Det gjorde att medvetenheten blev större om obesvarade och försummande 
problematik inom den nyinstitutionella organisationsteorin. Johansson (2006) beskriver 
vidare hur Walter Powell som är en av forskarna inom denna teori, bidrar till självkritik, 
att man nu ”började uppmärksamma aktörer, maktförhållanden och strategiskt handlande; 
omgivningen betraktades inte längre som enhetlig i institutionellt avseende; 
organisationerna sågs inte som enbart passiva avspeglingar av omgivningen; mer eller 
mindre självständiga aktörer urskildes, inte bara på det organisatoriska fältets nivå utan 
även inom enskilda organisationerna”. 

4.3 Foucaults maktteori 
Michel Foucault är en av de stora teoretikerna som beskriver makt teorin, han menar att 
makten är något som man utövar, den existerar enbart i relationen mellan två aktörer eller 
fler, makten är en mångfald av relationer. Foucault menar att makten finns överallt och att 
den är relationell (Foucault 2017). Foucault & Gordon (1980) beskriver att motmakten kan 
utövas gentemot chefer eller mot kollegor exempelvis. Motmakten kan innebära att man 
som medarbetare gör motstånd och gör inte som chefen säger, motmakten kan vara både 
medveten och omedveten vid utövandet. Något som bör has i åtanke är att man inte ska 
skilja makten åt mellan de som utövar makten och behåller den och de som inte har makt. 
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Detta för att makten cirkulerar, de menar att makt fungerar som en kedja, alltså är den inte 
lokaliserad här eller där, i någons händer, aldrig tilldelad som en bit rikedom. Foucault & 
Gordon (1980) beskriver att makt utövas och används i nätliknande organisationer, det vill 
säga att den inte enbart cirkulerar bland individerna mellan trådarna utan de kan utöva 
samma kraft samtidigt. De menar att makten inte enbart finns där, utan individerna är de 
som förmedlar makten, de är de främsta effekterna till makt. De vill också påstå att det 
inte existerar något maktförhållande utan motmakt, makten som redan utövas gör att 
motmakten är mer effektiv genom att den uppstår direkt i en redan befintlig makt. Finns 
det makt då finns det också möjlighet till att utöva en motmakt. Exempelvis på 
kvinnojourer där det finns anställda och volontärer, en anställd kan be en volontär utföra 
en uppgift och volontären kan säga ifrån och inte utföra den, för volontären är där på sin 
fritid och har inga krav på vad denne ska utföra för uppgifter. Den anställde utför en makt 
och volontären en motmakt, här ser vi hur motmakten kom till effekt just på grund av att 
makten i första hand utfördes från den anställde.  

4.3.1 Kritik riktat mot Foucault 

Det finns en del kritik som Michel Foucault har fått gentemot sin maktteori, bland annat 
om att han skapar en bild av att makt är något som skapar en effekt. Alvesson (2014) menar 
också att det empiriska materialet kan bli inskränkt trots att det är berömvärt att söka efter 
maktimplikationer i olika situationer. Eftersom Foucault menar att makten finns överallt, 
har han därför också fått kritik om att den inte finns någonstans heller. Om makten 
förklarar allt då förklarar den ingenting också, vad som menas med det är att ”Den driver 
föreställningsförmågan och tolkningen i en alltför smal riktning och längs ett strikt 
förstrukturerat tänkesätt.” (ibid). Kritiken mot motståndsmakten är en viktig fråga som 
ställts och det är varför motståndet är bättre än underkastelsen och vart motståndet 
kommer ifrån. Foucault har fått en hel del kritik mot sitt arbete, men idag bör man vara 
mer konstruktiv vid användning av hans arbete, vilket ses vara fascinerande på olika sätt 
(ibid). 

5. Metod 
I detta avsnitt presenteras sju underrubriker samt en presentation av deltagarna. 
Följaktligen presenteras en metoddiskussion kring tillvägagångssättet, tillförlitligheten 
samt styrkor och svagheter med vår studie. Styrkor och svagheter återfinns också i en egen 
underrubrik i diskussionsdelen.  

5.1 Förförståelse 

Vi hade relativt lite insyn i kvinnojourers arbete och i vilken utsträckning det fanns 
volontärer, samt hur arbetsfördelningen såg ut mellan anställda och volontärer.  Vilket 
bidrog till att vi inte direkt hade några fördomar då vi inte lagt någon tanke på det. Det vi 
dock visste om kvinnojourer var att de arbetar med kvinnor som är våldsutsatta samt att 
det är en typ av organisation som grundades av kvinnor som frivilligt ville ställa upp och 
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hjälpa de som var utsatta. Idag har många kvinnojourer sett en utveckling där man i större 
utsträckning har anställd personal, somliga kvinnojourer har fortsatt volontärer i sin 
verksamhet som vill hjälpa våldsutsatta kvinnor på sin ideella tid. En av oss studenter har 
tidigare skrivit arbeten om mäns våld mot kvinnor, men inget som specifikt rör 
kvinnojourer, medan den andra studenten hade kännedom om kvinnojourers existens men 
inte hur de arbetar. Genom den förförståelse som fanns fick vi fram intresset till att skriva 
om kvinnojourer och undersöka hur arbetsfördelningen mellan volontärer och anställda 
ser ut. Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att om en förförståelse förekommer inom det 
studerade ämnet bör ett avstånd hållas från förförståelsen så mycket som möjligt eftersom 
det kan vara svårt att förhålla sig objektiv och inte få sina egna värderingar i studien. Ingen 
av oss har den förförståelsen som gör att det kan påverka vårt arbete negativt, dvs. att lägga 
in våra egna värderingar och att inte kunna förhålla sig objektiva till studien. Detta på grund 
av att ingen av oss har utfört arbetat eller något liknande på kvinnojourer, det är enbart 
något vi vetat om finns i vårt samhälle sedan tidigare och som vi funnit intresse att fördjupa 
oss i.  

5.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hermeneutiken betyder tolkning av texter och 
kan ses som ett verktyg att använda för att söka sanning som insikt av 
meningssammanhang, att det centrala med meningen är själva tolkningen. Hermeneutikens 
syfte med tolkning av text är att man ska nå en gemensam uppfattning av textens mening 
(Sohlberg & Sohlberg 2013; Kvale & Brinkmann 2014). Vi har analyserat och tolkat våra 
utförda intervjuer på de olika kvinnojourerna, tolkningar om hur olika kvinnojourer idag 
ser ut och vad personalen på dessa jourer anser om volontärsarbete samt att ha anställda. 
Kvale & Brinkmann (2014) lyfter även att det finns en invändning mot intervjuanalyser, 
vilket är ”Olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju. Följaktligen är intervjun 
ingen vetenskaplig metod”. De menar alltså att detta förvisso kan hända, men inte så ofta 
som man tror. De menar att analysens uppgift är att hitta den enda och sanna meningen 
genom att ett uttalande endast har en korrekt och objektiv mening. Det finns en 
hermeneutisk spiral som är en spiral där man tolkar delar från en text och sedan lägger 
ihop alla delar och därav får man en helhetsuppfattning. I vår studie har vi läst intervjuerna 
från var sitt håll och har genom våra egna tolkningar tolkat och sedan gått samman för att 
se om vi har fått fram samma tolkningar. Genom vår gemensamma förståelse och tolkning 
fick vi fram passande teman och kunde kategorisera intervjuerna i vårt resultat och analys. 
Vi har i vår studie använt oss av  abduktion som innebär att vi gjort en nytolkning av vårt 
forskningsfält. Blom & Morén (2009) beskriver abduktion som avskilda händelser eller 
företeelser som får en nybeskrivning med hjälp av begrepp, teori och modeller. I början 
av vår forskning hade vi inga teoretiska antaganden på hur arbetet drivs på en kvinnojour, 
istället har vi med hjälp av teori och empiri fortlöpande låtit förståelsen växa fram. Vi visste 
att det fanns anställda och volontärer på kvinnojourer och vi kunde anta hur 
arbetsfördelningen såg ut exempelvis kunde vi gissa att stödsamtal inte utförs av 
volontärer. Med hjälp av våra teorier och empiriska material har vi kunnat göra en 
nytolkning på våra tidigare antaganden. 
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5.3 Kvalitativ metod 
Forskningsdesignen är en kvalitativ metod vilket innebär att vikten läggs på ord och inte 
på siffror som man gör i en kvantitativ metod. Kvalitativ metod kan utföras i någon form 
av intervju eller observationer, ett annat alternativ är att göra en innehållsanalys av böcker 
eller andra skriftliga publikationer. Det finns olika typer av kvalitativa metoder, exempelvis 
etnografi, deltagande observationer eller kvalitativa intervjuer (Bryman 2011). Vår önskan 
med studien är att läsaren ska få en bättre förståelse över hur arbetsfördelningen ser ut 
mellan volontärer och anställda på en kvinnojour samt vilken roll kvinnojourer har i 
samhället kopplat till andra myndigheter och organisationer. Detta för att en kvalitativ 
metod kan ge oss en djupare förståelse av vårt syfte genom volontärers och anställdas 
verklighet i kvinnojourer.  

5.4 Datainsamling 

För att utföra vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod. Då vi ville 
undersöka hur kvinnojourer arbetar ansåg vi att kvalitativa intervjuer var en passande 
metod eftersom det blev enklare att samla informationen vi var ute efter genom intervjuer. 
Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga A) till respondenterna aktuella i vår studie 
för att dem skulle få kunskap om studien. När vi skulle intervjua respondenterna hade vi 
även med oss ett exemplar av informationsbrevet för att ge respondenterna chansen att 
läsa det på plats också om så önskades. Vid intervjuerna hade vi även med oss 
samtyckesblanketter (se bilaga B) där de fick skriva under och samtycka till medverkandet 
i vår studie. En av intervjuerna utfördes via ett FaceTime-samtal, därför bad vi 
respondenten att skriva ut vår samtyckesblankett och skicka den på posten till oss, vilket 
inte tillförde något problem. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 
att vi hade en intervjuguide (se bilaga C) som innehåller tre olika teman som hjälpte oss att 
få svar på frågor för att kunna besvara vårt syfte samt frågeställningar. Enligt Bryman 
(2011) behöver intervjuguidens inte följas i precis ordning samt att intervjuaren kan ställa 
andra frågor som inte finns med i intervjuguiden genom att anknyta det till något 
respondenten har sagt. Under våra intervjuer utgick vi ifrån att vi skulle följa 
intervjuguidens struktur, om vi upplevde att en eller fler frågor var mer relevanta att ställa 
vid ett annat tillfälle på grund av respondentens svar, så gjorde vi det. En av fördelarna 
med semistrukturerade intervjuer är att vi kunde ställa följdfrågor när respondenten 
uttalade något specifikt som vi såg en möjlighet att utveckla och få ytterligare ett svar på 
en fråga som kunde ha betydelse till vår studies syfte och frågeställningar. 

5.5 Etiska överväganden 

 I nutidens samhälle har forskningen en given plats och det är stora förväntningar som 
ställs på forskarna. Som forskare har man också ett stort ansvar mot de som är med i en 
vetenskaplig studie men också gentemot de som indirekt berörs av forskningen och 
forskningsresultatet (Vetenskapsrådet 2017). Forskningen bör hålla hög kvalité och därför 
är det viktigt att följa de krav som finns. Det finns fyra huvudkrav man som forskare ska 
följa inför en forskning. 
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Första kravet är informationskravet, där forskaren bör informera respondenten om syftet till 
varför studien utförs. Vi informerade våra respondenter innan intervjuer ägde rum om 
samtlig information som skulle kunna påverka respondentens vilja att delta i studien, 
informationen återfinns i informationsbrevet. Vi meddelade även på informationsbrevet 
och innan intervjun började att deras deltagande av studien var frivilligt. Andra kravet är 
samtyckeskravet, vilket innebär att man måste ha samtycke från respondenten att de är villiga 
att delta i studien. Det fick vi genom att vi skrev en samtyckesblankett som respondenterna 
skrev under samt att vi gav dem chansen att samtycka muntligt innan intervjun påbörjades. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att allt material som redovisas i studien 
ska förvaras på en säker plats samt att det inte ska vara möjligt att identifiera personen som 
har intervjuats. Efter att vi fått samtyckesblanketterna ifyllda förvarade vi dem på en säker 
plats där ingen skulle kunna ta del av de, samt att vi kommer riva sönder dem när arbetet 
är godkänt. I vårt arbete har vi använt oss av andra namn, för att inte kunna identifiera 
vilka respondenterna är. Vi valde att använda oss av enbart kvinnonamn eftersom det är 
ett arbete som grundades av kvinnor, respondenterna benämns även som ”hon” grundat 
på att det är mest kvinnor som arbetar på kvinnojourer. Med det sagt varken bekräftar eller 
dementerar vi att män medverkat i studien. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär 
att allt material som vi fått in under studiens process kommer endast användas till 
forskningsändamålet. När vi har fått ett godkänt betyg kommer allt material raderas från 
våra datorer samt inspelningarna från intervjuerna på våra mobiltelefoner 
(Vetenskapsrådet u.å.). 

5.6 Tillvägagångssätt 
I starten hade vi ingen kunskap om att det fanns riksorganisationer, vi utgick ifrån städer 
när vi sökte kvinnojourer där samtliga visade sig tillhöra Unizon. Det föll sig därför 
naturligt att försöka hitta fler kvinnojourer via Unizons hemsida. Vi gjorde därmed inget 
medvetet val av att utesluta riksorganisationen ROKS, och vi tror heller inte att det hade 
blivit några större skillnader på resultatet då vi enbart riktade oss till kvinnojourer. Vi 
kontaktade tolv kvinnojourer via e-post, där vi först informerade om karaktären av den 
aktuella studien därefter frågade vi om deras kvinnojour möjligen skulle passa vår studie, 
samt om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. Andra kvinnojourer var lite svårare 
att få tag på via e-post och därför valde vi att ringa dem vid senare tillfälle för att se om 
det fanns möjlighet för deltagande i studien, motsatt var andra var enklare att få kontakt 
med via e-post. De kvinnojourer som tackade ja till att medverka på intervju fick även ett 
informationsbrev skickat på e-posten. Vi fick ihop sex intervjuer med sex olika 
respondenter från fyra olika kvinnojourer. Respondenterna är både anställda och 
volontärer. En av kommunerna hade endast anställda på sin kvinnojour och en kvinnojour 
hade enbart volontärer, resterande kvinnojourer hade båda delar. Vi intervjuade tre 
anställda och tre volontärer. Tre av kvinnojourerna vi kontaktade tackade nej till att 
medverka i vår studie och de andra fem kvinnojourerna fick vi inga svar från. En av 
respondenterna önskade att få vår intervjuguide skickad till sig för att lättare kunna 
förbereda sig inför intervjun. Vi respekterade detta och skickade vår intervjuguide till 
respondenten.  
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Nästa steg var att komma överens om en plats där intervjuerna skulle utföras, samtliga 
kvinnojourer vi bokade intervjuer med välkomnade oss till deras arbetsplats förutom en. 
Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015) menar att om intervjuer utförs på respondentens 
arbetsplats kan det vara så att respondenten vill framstå som en god arbetskamrat eller 
chef. Eftersom vi var ute efter hur arbetsfördelningen såg ut mellan anställda och 
volontärer inom kvinnojouren, samt hur kvinnojouren arbetar när det endast är anställda 
eller endast volontärer ansåg vi inte att det var känslig information vi var ute efter. Därmed 
krävdes inte en särskilt trygg plats där intervjuerna ägde rum. En av kvinnojourerna vi 
bestämde intervju med utfördes genom ett FaceTime-samtal då detta önskades från 
respondenten vilket vi givetvis respekterade. FaceTime är en funktion i mobiltelefonen 
som tillåter kostnadsfria videosamtal. Detta var även passande för oss då denna kvinnojour 
låg en längre bit ifrån Halmstad, det hade både tagit oss mer tid och medfört kostnader att 
åka dit. Eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner som låg nära till hands för oss 
och som kunde ställa upp i vår studie, var detta en tacksam lösning och fungerade för båda 
parter. Resterande intervjuer skedde ansikte mot ansikte. Vid två tillfällen hade vi varsin 
intervju under samma tidpunkt, alltså skedde totalt fyra intervjuer mellan en av oss två 
intervjuare, de resterande två var vi båda intervjuare på plats. 

Intervjubesöken som hölls på respondenternas arbetsplatser skedde problemfritt, det var 
ostört och intervjuerna tog cirka 25–60 minuter. Intervjuerna som förekom var somliga 
kortare och andra längre, men samtliga respondenter var samarbetsvilliga och bidrog med 
något relevant till vår studie. Bryman (2011) menar att intervjuer som avslutas tidigare än 
förväntat är ett resultat av en mindre samarbetsvillig respondent eller att det föreligger en 
viss oro hos intervjupersonen som kan grunda sig i att intervjun spelas in som exempel, 
han menar att det kan innebära att den typen av intervju kan vara oanvändbar. Vi upplevde 
inte att vi hade någon intervju där vi fick för lite information eller irrelevanta svar, samtliga 
intervjuer hade något som bidrog till vår studie. Vetenskapsrådet (u.å.) har fyra 
forskningsetiska huvudprinciper som vi följde samt informerade om innan utförandet av 
intervjuerna samt att fråga om det var okej att vi spelade in intervjuerna med våra 
mobiltelefoner. Vi fick samtycke av samtliga intervjupersoner att spela in intervjun. Detta 
gjorde vi innan alla intervjuer förutom första intervjun där vi glömde gå igenom 
forskningskraven men respondenten hade läst vårt informationsbrev där forskningskraven 
finns med i kortare drag samt att respondenten hade utfört intervjuer sedan innan och 
visste därmed hur det går till samt var införstådd i hur forskningskraven lyder. Vi tänkte 
sedermera lite extra på att få med information om forskningskraven till de andra 
intervjuerna, vilket gick bra inför varje intervju. Samtliga intervjupersoner har varit väldigt 
behjälpliga och gett oss relevanta och bra svar till våra frågor. Vi anser att vi fick chansen 
att intervjua personer som var relevanta för undersökningen och som besitter värdefull 
information om ämnet. 

5.7 Urval 

Vårt urval är baserat på personer som är volontärer samt anställda i kvinnojourer. 
Anledningen till att vi valde just Unizon var för att det är en av Sveriges största 
kvinnojoursorganisationer med många medlemsjourer runt om i Sverige.  
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Vi använder oss av ett målinriktat urval i vår studie, vilket innebär att forskare gör sitt urval 
utifrån önskan av respondenter som är relevant för studiens forskningsfråga (Bryman  
2011). Vi visste vilka kvinnojourer vi var intresserade av att utföra våra intervjuer med, 
samt att deras anställda och volontärer på kvinnojourerna var relevanta och kunde hjälpa 
oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi visste redan från början att vi ville 
intervjua både volontärer och anställda på kvinnojourer, därför kontaktade vi några 
kvinnojourer i Sverige och fick intervjuer med både volontärer och anställda. Vi valde inte 
ut vilka specifika individer vi ville intervjua, utan vi kontaktade olika kvinnojourer som fick 
acceptera eller avböja medverkan. 

5.8 Analysprocess 

Efter att samtligt material var insamlat från våra sex intervjuer från både volontärer och 
anställda på kvinnojourer, var det dags för nästa steg som var att bearbeta och analysera 
materialet. Vi började med att transkribera våra intervjuer ganska direkt efter de utfördes, 
åtminstone att vi satt i en och en halvtimma efter intervjun och resten gjordes den 
nästkommande dagen. Anledningen till att vi valde att transkribera intervjuerna så tätt inpå 
var på grund av att minnet och intrycken från intervjuerna fortfarande fanns nära i minnet. 
Vi transkriberade de intervjuerna vi själva utfört. Våra intervjuer var cirka en timmes långa 
och tog därför också ungefär fem timmar att transkribera, vilket även Bryman (2011) 
påpekar att en timmes intervju kan ta att transkribera. En av intervjuerna var cirka 40 
minuter lång och tog ungefär tre timmar samt en annan intervju som blev 25 minuter lång 
och tog cirka två timmar att transkribera. Vi har i våra transkriberingar skrivit ut allt som 
uttryckts, det vill säga tystnader, rörelser, uttryck osv. för att sedan kunna se om dessa 
rörelser, tystnader och uttryck kan ha någon slags betydelse för vår studie. När vi 
transkriberat klart alla intervjuer skrev vi ut dem och började koda vårt empiriska material, 
Bryman (2011) beskriver kodning som en process att bryta ner sin data i delar av helheter. 
Det vill säga att vi reducerade vår data, därefter tematiserade vi det empiriska material vi 
samlat in genom att stryka under sådant som var viktigt och som svarar vårt syfte och 
frågeställningar samt typiska uttryck som intervjupersonerna gjort som kan ha betydelse 
till studien. Tematiseringarna uppkom medan vi läste det empiriska materialet och kunde 
göra kopplingar till tidigare forskningen. Fler teman än vad som slutligen användes fanns 
från början med men valdes i slutändan bort då det inte var relevant till studien. Bryman 
(2011) skriver att vissa författare uppfattar tematiseringen som en kodning alternativt en 
grupp koder. Slutligen när tematiseringen färdigställts var det dags att få en röd tråd i 
materialet som sedan skulle bli vår resultat- och analysdel. Vi har i vår resultat- och 
analysdel namngett de olika teman som vi sammanställt för att tydligt visa de olika 
områdena vi har valt att ha med för att besvara vårt syfte och frågeställningar på bästa sätt. 

5.9 Metoddiskussion 

Vårt syfte var att undersöka kvinnojourers arbetsfördelningar mellan volontärer och 
anställda och för att vi skulle kunna besvara vårt syfte så bra som möjligt ansåg vi att 
semistrukturerade intervjuer var den metod som passade bäst till vår studie.  
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Ahrne & Svensson (2015) menar att man som forskare kommer väldigt nära sitt 
studieobjekt när man bearbetar sitt empiriska material vid användning av kvalitativ metod, 
intervjuer i vårt fall. Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer anser vi har varit 
rätt verktyg att använda oss av i insamling av vårt material behövligt för att besvara vårt 
syfte då vi anser att vi kunde få en djupare kontakt med intervjupersonen. Bryman 
(2011)skriver att när det är möjligt bör man utföra en pilotstudie med den slutgiltiga 
intervjuguiden. En pilotstudie är en undersökning av intervjuguiden eller enkäter om man 
utför en kvantitativ studie, där man testar om intervjuguiden är tillräckligt bra för att få 
relevanta svar från respondenten. Pilotstudien ger en chansen att utveckla eller 
omformulera intervjuguiden till det bättre. Vi har dock inte utfört en sådan, på grund av 
svårigheten att få tag på respondenter ansåg vi inte kunna avvara en möjlig respondent till 
en pilotstudie. Vi ansåg heller inte att vi kunde utföra pilotstudien på en person som är 
kunnig inom ämnet då det inte är enkelt att finna sakkunniga inom mäns våld mot kvinnor 
i nära relationer. Ett annat hinder till utförandet av en pilotstudie var att vi inte hade 
tillräckligt med tid, eftersom det redan tagit lång tid att få tag på respondenter. Vi anser 
också att vår intervjuguide fungerade i sin helhet, vi hade i förväg gjort ett antagande om 
vilka frågor volontärer respektive anställda kunde svara på. Vi upptäckte på vägen att 
volontärerna inte i alla fall kunde svara på frågor om verksamheten vilket vi i förväg var 
inställda på men valde ändå att ställa frågorna, då de i vissa fall kunde svara på något 
åtminstone. Varför vi anser att intervjuer var en bättre utförandeform att få in material 
som är relevant till vår studie är exempelvis på grund av att somliga frågor kunde vara av 
karaktär där intervjupersonen inte riktigt förstod och hade då möjligheten att fråga på plats 
vad vi menade med det specifika spörsmålet. Det hade respondenten inte kunnat göra om 
vi hade använt oss av en kvantitativ metod som att dela ut enkäter där enkäterna besvaras 
över internet. Om man dock kan samla ihop en grupp individer och delar ut enkäter på 
plats, finns möjligheten att ställa frågor. Vi anser att det gagnar oss och är av vikt att 
respondenten förstår frågan vi ställer då det är viktigt att vi får in korrekta svar. Det visar 
även på att intervjupersonen förstår och kan ge ett relevant svar som vi kan komma att 
använda oss av. Denscombe (2018) menar att det är en relativt hög svarsfrekvens eftersom 
man har bokat in ett möte där man garanterat kommer få svar på sina frågor om det inte 
blir en intervju med en intervjuperson som inte är lika benägen att släppa information 
vilket händer sällan, men kan förekomma.  

Andra styrkor med semistrukturerade intervjuer är även att vi kunde ställa följdfrågor till 
intervjupersonen om något intressant sagts som vi ville ha ett utförligare svar på samt som 
kunde vara bra att ha i vårt empiriska material. Intervjun som utfördes via FaceTime-samtal 
för med sig fördelar som att det var kostnadsfritt då vi inte behövde åka till mötesplatsen 
samt hade varit en tidskrävande resa. Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015) menar att 
telefon- eller Skypeintervjuer kan bli lite mer formella samt att det krävs lite mer 
förberedelse från intervjuarens sida, detta för att samtalet inte ska stanna av. En annan 
nackdel dem lyfter fram är att man inte kan fånga in och finna nyanser i kulturen som finns 
i en viss grupp av människor eller en viss social miljö. Andra nackdelar med FaceTime-
samtal är att det kan förekomma tekniska problem, vilket det gjorde vid ett tillfälle under 
vårt samtal, efter det kunde vi längre inte se intervjupersonen alltså missade vi till exempel 
minspel, gester och annat som skulle kunna vara användbart till vår studie och när vi tolkar 
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våra transkriberingar. Bortsett från ovanstående nackdelar var FaceTime ett fördelaktigt 
sätt att intervjua. Vi upplevde inte att denna intervju som skiljde sig från de andra 
påverkade resultatet. Vi anser inte att respondenten filtrerade sina svar utan svarade lika 
utförligt som de intervjuer som utförts i person. Respondenten i fråga var också noga med 
att fråga om vi fått svar på frågan vi ställt. Skillnaderna på en ansikte-mot-ansikte intervju 
var minimala, intervjupersonen befann sig hemma och vi befann oss i ett grupprum på 
Högskolan i Halmstad vilket gjorde att hela intervjun var ostörd och kändes trygg. Vi anser 
att det hade varit fördelaktigt om båda kunnat närvara vid intervjutillfällena, anledningen 
till att det inte fortskred så var att de hade begränsat med tid och för att få två intervjuer 
på samma kvinnojour krävdes det att de skedde under samma tid. Fördelarna vi såg med 
att vara på plats båda två var att den som inte höll intervjun, var den som också kunde 
uppfatta detaljer och ställa följdfrågor. Vi upptäckte inte någon skillnad på 
respondenternas svar i en jämförelse mellan de som blev intervjuade enskilt och de som 
hade två intervjuare på plats. Vi inser att det föreligger en risk att respondenten är mer 
sluten om det är två personer, men i vårt fall var detta inte ett problem. 

En av respondenterna önskade att få vår intervjuguide skickad till sig för att få möjligheten 
att förbereda sig inför intervjun. Nackdelen med detta är att respondentens svar kan bli 
mer samstämda och förberedda än spontana. Fördelen med att skicka intervjuguiden i 
förväg är dock att om det är någon fråga respondenten inte kan svara på, har möjligheten 
att kolla upp det och sedan ge oss ett relevant och korrekt svar. Vi anser inte att den 
intervjun skiljde sig från de andra intervjuerna. Svagheter med semistrukturerade intervjuer 
är att man inte kan ta för givet att intervjupersonen gör det den säger att den gör ute i 
praktiken samt att det som sägs under intervjun kan komma att förstås av intervjuaren på 
ett sätt som inte var hur intervjupersonen menade. För att kunna få en studie som säger 
mer än det man får fram på en intervju till exempel, krävs det att kombinera andra metoder 
också, detta kallas för triangulering (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015). Med tanke på 
att vi hade knapp med tid till det och att endast intervjuerna samt transkriberingarna tog 
en hel del av tiden, kunde vi därför inte heller lägga till andra metoder som till exempel att 
observera en kvinnojour. Vårt val av urval, målinriktat urval, anser vi är väldigt passande 
till vår studie, detta eftersom vi valde ut kvinnojourerna vi ville ha med i vår studie. Vi 
valde dock inte ut respondenterna vi intervjuade, respondenterna blev dem som vi mailade 
och pratade i telefon med samt att dem fixade en volontär från sin kvinnojour om dem 
hade det. Samtliga respondenter som deltog i vår studie sitter på väldigt bra information 
och kan sitt ämne riktigt bra.  

Tillförlitlighet som är en viktig del i en studie består av fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa fyra delkriterier är enligt 
Bryman (2011) viktiga att ha med i en kvalitativ studie för att det ger en helhetsbild på den 
sociala verkligheten. Trovärdighet är en viktig punkt i tillförlitligheten och den innebär att 
man har en så pass trovärdighet att den även i andras ögon är acceptabel. Detta har vi gjort 
genom att vi gått igenom varje transkribering flera gånger för att verkligen vara säkra på 
att vi har förstått och tolkat de korrekt samt att vi inte har missat något som kan vara viktigt 
att ha med. Vi har även läst igenom vår resultat- och analysdel flera gånger för att vara 
säkra på att det inte har blivit några fel som kan tolkas fel.  
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Vi har inte skickat våra transkriberingar till intervjupersonerna då ingen bett om dem, 
istället har de bett om få hela arbetet skickat när det är klart. Överförbarheten handlar om hur 
man kan tillämpa vår studie i ett annat sammanhang, vår studie är en liten studie på sex 
intervjuer där vi vill se hur arbetsfördelningen ser ut mellan volontärer och anställda samt 
hur kvinnojourer ser ut idag och hur dem utvecklas. Det är därför svårt att se om vår studie 
är generaliserbar till andra kvinnojourer men vi vill ändå att vår studie ska ge kvinnojourer 
en insyn på arbetet volontärer och anställda utför samt att andra forskare skulle kunna ta 
del av vår studie och kanske kunna forska vidare, alltså att vi planterat ett frö för framtida 
studier. 

Pålitligheten har vi stärkt genom att vi är två personer som skriver arbetet och därmed har 
fler ögon på studien samt att den kan läsas ett högre antal gånger, samt att vi har en 
handledare som också läser igenom vårt arbete och kommer med synpunkter. Det finns 
alltså någon som läser arbetet mer sällan och kan således se andra saker som missats. Det 
vill säga att vi är tre personer som läser igenom vår text men två personer som läser 
materialet fortlöpande. Vårt arbete kommer också att läsas och opponeras av andra 
studenter, det vill säga att dessa studenter kommer läsa arbete och se saker vi eventuellt 
har missat eller om det finns något som behövs förtydligas. Det kommer därmed hjälpa 
oss att förbättra vårt arbete ytterligare. Bryman (2011) menar att pålitligheten ökar om det 
är fler personer som läser igenom arbetet och tolkar materialet. Sista delkriteriet inom 
tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att man försöker säkerställa 
att forskaren har agerat i god tro, alltså att inte några personliga värderingar finnes i studien. 
Vi har genomfört det genom att vi har läst igenom vår text flera gånger för att se så att vi 
inte har gjort några personliga värderingar eller liknande. Validiteten i en kvalitativ studie 
är också en viktig faktor eftersom validitet avser att studiens kvalité håller och att vi som 
undersöker denna studie håller oss till vårt syfte (ibid). 

Vi har genom sex olika intervjuer fått fram att somliga kvinnojourer arbetar på ett liknande 
sätt, men att de ändå ser olika ut, beroende på hur många anställda samt volontärer det 
finns på kvinnojouren, om kvinnojouren endast har anställda eller enbart volontärer. 

5.9.1 Presentation av deltagare 

Under denna rubrik kommer vi presentera respondenterna som deltagit i vår studie. Det 
ges en kort översikt av varje respondent. Vi har namngett våra respondenter med andra 
namn för att hålla konfidentialitetskravet. De olika kvinnojourerna har vi valt att namnge 
med alfabetets fyra första bokstäver. 

På den första kvinnojouren vi besökte intervjuade vi Gunilla som är anställd på 100% och 
är i 60-års åldern. Den andra kvinnojouren vi besökte gav två intervjuer. Delvis Annika 
som är anställd på 50% och är i 40-års åldern samt Mimmi som är volontär i 20-års åldern. 
Tredje intervjun ägde rum via FaceTime med volontären Zarah som är i 30-års åldern och 
arbetar heltid på en kvinnojour hon själv grundat. På fjärde och sista kvinnojouren 
återfinns två respondenter. Hedda som är i 50-års åldern och anställd på 75% samt 
volontären Linn som är i 20-års åldern. Samtliga kvinnojourer har någon form av skyddat 
boende för kvinnorna. 
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6. Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisar vi resultat och analys integrerat. I resultatdelen återfinns 
respondenternas utsagor. Vidare i analysdelen kopplas resultatet samman med tidigare 
forskning och teorier för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi har identifierat 
fyra huvudteman med tio underrubriker genom tematisk analys. Citaten är förfinade enligt 
konfidentialitetskravet för respondenternas anonymitet.  

6.1 Synen på volontärer 

6.1.1 Nyttan av volontärer 

Resultatet av synen på volontärer är ambivalent. Trots att synen på volontärer är delad är 
den övergripande synen positiv. De anställda som arbetar med volontärer ser nyttan i att 
ha volontärer i verksamheten. En respondent sticker ut, inte för att hon inte är för 
volontärarbete generellt i socialt arbete men hon ser inte nyttan på hennes kvinnojour. 
Övriga respondenter kan argumentera för- och nackdelar med att ha volontärer men är 
ändå överens om att det finns en plats för volontärer i kvinnojourer. Gunilla som är för 
professionellt arbete utfört av personer med utbildning nämner att hon är medveten om 
att det finns kvinnojourer med volontärer, men att hon är av uppfattningen att de utför 
arbete som sätter ”guldkant” i vardagen. Zarah, Annika, Hedda, Mimmi och Linn lyfter 
fram att det är fördelaktigt med volontärer då ideellt arbete pekar på en person med ett 
gott hjärta som vill hjälpa till. Det är något speciellt med de som vill hjälpa till utan att få 
någon ersättning. 

Nej jag kan ju tycka att volontärarbetet är, alltså jouren skulle ändå finnas 
kvar utan, men för mig tycker jag att volontärarbetet är viktigt också jag 
tänker på mig själv, jag ska bli pensionär någon gång i tiden, jag sitter med 
ganska mycket kunskap då och kan kanske fortsätta bidra genom att 
komma och vara volontär. – Hedda  

Volontärerna likt de anställda har en väldigt viktig roll. Volontärer finns till för att 
underlätta arbetet för de anställda när de utför administrativa uppgifterna genom att utföra 
åtaganden i den inre verksamheten så som att leka med barnen så att mamman kan vila. 
Volontärerna utför alltså det arbete som inte är nödvändigt för de anställda. Uppgifter som 
kan ses som det lilla extra i vardagen. 

Frederiksen (2015) beskriver i sin forskning om oron över skillnaderna som finns i 
välfärden mellan åtaganden och skyldigheter som finns mellan staten, marknaden och 
civilsamhället i Sverige och Danmark. Han beskriver hur volontärerna idag ses som ett 
komplement till den service som välfärdsstaten ska erbjuda. Van Bochove, Tonkens, 
Verplanke & Roggeveens (2018) forskning påvisar också hur det finns en skiftning i 
välfärdsserviceyrken i bland annat Skandinavien. Det finns fyra orsaker till skiftningen där 
den första orsaken styrker vad Frederiksen (2015) sa om att volontären är ett komplement.  
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6.1.2 Volontärers olika roller 

Utifrån vårt empiriska material kopplat till teorin kunde vi med hjälp av respondenternas 
svar se de olika rollerna en volontär kan ha, växa till liv. Fredriksen (2015) redovisar i sin 
modell att det finns tre roller som volontärer kan anta. Rollerna namnges som den farliga, 
berömvärda samt medgörliga volontären. Här kommer rollen som medgörlig volontär in 
som beskrivs som volontären har en viktig roll för välfärdsservicen i och med att det finns 
en problematik att finansiera välfärdsmodellen utan ideellt arbete och kan frigöra 
professionella att utföra annat arbete. Den anställda Hedda och volontären Linn bekräftar 
volontärrollen som viktig och behjälplig även om den inte kan likställas med det arbete 
den anställda personalen utför. De anställda har arbetsuppgifter som måste utföras, ofta 
kopplade till den yttre verksamheten så som kontakter med myndigheter. Volontärerna 
fyller då en funktion där de tillsammans med kvinnorna kan utföra de roligare aktiviteterna. 
Linn säger att den anställda personalen har större arbetsuppgifter samt mer ansvar än 
volontärerna som då kan hjälpa till med de aktiviteter som inte kan prioriteras av de 
anställda, därför är det både viktigt och nödvändigt med volontärer.  

Frederiksen (2015) beskriver den berömvärda volontären som den mest närvarande. Den 
berömvärda volontärens närvaro skulle på ett mer djupgående sätt skulle kunna 
skadliggöra. Den berömvärda volontären anses i vissa fall som en amatör som rör sig i 
professionella områden vilket volontären Mimmi uttrycker när hon nämner att volontärer 
i somliga fall inte har haft full insikt i vad arbetet egentligen innebär och att de ibland finner 
sig i en situation där de har ett ansvar som de inte kan leva upp till. Frederiksen (2015) 
beskriver att rollen som farlig volontär i sig inte är farlig utan är farlig av en tillfällighet där 
närvaron av volontären kan rasera insatserna mer än vad volontärens närvaro anses vara 
positivt. Rollen som den farliga volontären beskrivs av Gunilla som är anställd på en 
kvinnojour, när hon berättar att hon mest ser fördelar med att inte ha volontärer på sin 
kvinnojour.  

Barnen är så traumatiserade många gånger och kvinnan också och då är det 
viktigt att man är utbildad, vi har ett program med utbildade socionomer och 
liknande, då ska man använda det, jag tycker inte att går jag till doktorn då 
vill jag nog att han är utbildad läkare det kan ju vara någon som tycker att 
jag är rätt bra på sjukvård och så har jag ju läst lite så men det hjälper inte 
liksom. – Gunilla  

Cuduri & Weiss-Gals (2015) forskningsresultat visade på att socialarbetare som arbetade 
med volontärer i större utsträckning tyckte att ideella bidrog till klienterna, de anställda och 
organisationen i helt än de som inte arbetade med volontärer. Vi kan koppla den 
forskningen till Gunilla som själv kommer från ideellt arbete tidigare i sin karriär. Hon 
uppger att det fanns volontärer på kvinnojouren när hon började. Vidare berättar hon hur 
det fortfarande finns kvinnojourer som har volontärer men att de i främsta hand används 
till att sätta ”guldkant” på vardagen eller för det lilla extra. Hon menar att uppgifterna med 
tyngd i bör utföras av professionella.  
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6.1.3 Att ha eller att inte ha volontärer 

Den övergripande synen bland respondenter gällande volontärers överlevnad inom 
kvinnojourer var positiv, samtidigt är det upp till volontärerna. De behöver själva ha 
intresset och känna någon slags tillfredsställelse för att själva vilja stanna kvar. 
Kvinnojouren där Gunilla arbetar har sett en utveckling till att endast ha anställd personal 
vilket hon anser vara en positiv utveckling. Annika som delvis instämmer i det Gunilla 
svarar på frågan om hon anser att det finns några fördelar respektive nackdelar med enbart 
anställd personal ger hon följande svar.  

…det ideella är ändå lite av kvinnojourens själ och jag tycker att man tappar 
det här med att ja jag menar det kommer en kvinna från andra sidan Sverige 
och har varit med om fruktansvärda saker, hon kanske inte klaffar med oss 
anställda men hon finner jättestor trygghet, jag menar hon kanske träffar 
någon ideell som pratar samma språk som henne. – Annika  

Annika berättar att somliga kvinnojourer valt att gå ifrån att ha ideella på jourer runt om i 
landet hon anser att det exempelvis kan vara på grund av många olika viljor från de ideella 
som kan uppstå när det bara är kvinnor på en arbetsplats.  

Chartrand (2004) berättar om en kontrast mellan anställda och volontärer i och med att 
anställda har svårare att lämna en organisation. Volontärerna lider färre konsekvenser av 
att lämna i och med att de inte är ekonomiskt beroende av arbetet, dessutom känner de inte 
av stigman av att vara arbetslös. Författaren beskriver vidare att en volontär kan ha många 
anledningar att avbryta ett ideellt arbete så som tidsbrist eller osämja med annan. Den 
anställda Annika och volontären och verksamhetsansvariga Zarah berättar att tiden 
volontärerna spenderar på kvinnojouren kan gå i vågor beroende på hur starkt intresset är, 
hur mycket tid som finns då andra ting i livet kan locka mer samt hur mycket de kan bidra 
med. Hedda som är anställd nämner när vi ställer frågan om det är hög omsättning på 
personal inkluderat volontärer, att det diskuterats bland de anställda om den högre 
omsättningen bland volontärerna. Hon tror att det möjligtvis kan bero på att de ideella inte 
kan möta kraven som de anställda behöver hjälp med. Vi ser en likhet i vad Hedda uttrycker 
om hög omsättning av volontärer med vad Zarah anser vara nackdelar med volontärer då 
hon anser att frivilligheten kan vara en förklaringsfaktor på ruljangsen bland de ideella och 
därmed kan det inte begäras för mycket av dem. Ovan beskrivs de anställdas samlade tro 
om varför volontärer slutar medan volontären Linn svarar på frågan om vilka för och 
nackdelar det finns med volontärer och anställd personal. 

… det kan kanske kännas svårt ibland när man jobbar på skyddsjouren 
att det känns kanske som att…om man inte kommer med tillräckligt många 
uppgifter till en volontärarbetare känner den kanske inte att liksom varför 
ska jag vara här ens om det inte finns något att göra det är väl enda nackdelen 
jag kan tänka mig. - Linn 

Linn påpekar som Boezeman & Ellemers (2010) nämner i sin forskning om det 
inneboende behovet av tillfredställelse som är kopplat till arbetsmotivationen där det bland 
volontärerna är viktigt att känna att denne är relevant i sammanhanget.  
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Linn säger att om det inte finns tillräckligt med uppgifter på kvinnojouren kan en känsla 
av att inte vara behövd infinna sig bland volontärerna.  

Vi ser att det finns olika svårigheter med att vara volontär. De anställda pratar mer om 
tidsaspekten än vad volontärerna själva gör. Volontärerna beskriver snarare svårigheterna 
i att vara volontär och vilka påfrestningar det kan innebära. Mimmi som är volontär 
beskriver situationer som kan vara besvärliga för volontärer. Exempel är att volontärerna 
och kvinnorna ibland får en typ av vän relation vilket kan göra det svårt för volontären att 
höra vad vännen gått igen.  

De anställda kan inte veta orsaken till att volontärer väljer att sluta. Men deras antaganden 
säger att det beror på tidsbrist eller bristande intresse. Medan våra respondenter anger 
orsaker att volontärer väljer att sluta finns det också en motpol som beskriver varför en 
volontär väljer att stanna. Chartrand (2004) beskriver så kan det finnas fler anledningar än 
egoism att börja och sedan stanna kvar som volontär men det i och med att det är svårt att 
hålla isär anledningarna kan det i slutändan handla om att volontärarbetet utförs av 
egoistiska skäl för att de tycker om arbete eller för att för att de anser att det är nödvändigt 
att hjälpa människor. Vilket vi finner intressant när volontären Linn berättar att i början av 
sitt ideella arbete endast utföra det av egoistiska skäl för att öka sina chanser att komma in 
på en utbildning. Idag ser livsförhållandena annorlunda ut och Linn vittnar om att skälen 
till att hon utför ideellt arbete har skiftat till att göra de för att hon tycker om det.  

6.2 Arbetsfördelningen 

6.2.1 Den osynliga gränsen mellan anställda och volontärer 

Vi ser att såväl anställda som volontärer inte särskiljer på sina arbetsuppgifter utan 
beskriver att alla dagar är olika och arbetsuppgifterna i sig skiljer sig inte åt när man lyssnar 
på beskrivningarna. Den skillnaden som föreligger är att de anställda beskriver att de har 
kontakt med olika myndigheter och ett större fokus på administration. Vi kan alltså se att 
volontärerna fokuserar på den inre verksamheten som involverar arbete och aktiviteter 
med kvinnorna. De anställda i sin tur fokuserar på både den inre och yttre verksamheten 
vilket innebär allt arbete som har med verksamheten i stort att göra.  

…det är ju det att vi är en ideell förening och vi stöttar kvinnorna med det 
som de behöver ha stöttning med så att ena dan har jag till arbetsuppgift att 
äta födelsedagstårta en annan dag kan jag ligga under badkaret och rensa 
avloppet och en tredje dag kan jag sitta med en kvinna… som stöd till en 
kvinna som ger ett polisförhör eller ha ett stödsamtal med någon som blivit 
utsatt för en grov våldtäkt… – Annika  

”Om det hade funnits några vanliga arbetsdagar” säger Annika. Samtliga intervjupersoner 
vittnar om att en dag på kvinnojouren aldrig är densamma då arbetsuppgifterna kan skilja 
sig åt väldigt mycket. En planerad arbetsdag avslutas sällan som förväntat. 
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På frågan om det finns någon tydlig arbetsfördelning om vem som gör vad är det ingen av 
respondenterna som ger ett tydligt svar. Vi kan avläsa att det finns en skillnad i 
arbetsfördelningen men ingen av kvinnojourerna har upprättat någon typ av gräns vad som 
volontärer respektive anställda får och inte får göra. Mimmi och Annika som arbetar på 
samma kvinnojour berättar att det inte finns någon tydlig gräns. De utför många av 
arbetsuppgifterna tillsammans för att få ett så bra resultat som möjligt. Samtliga på 
kvinnojouren har olika styrkor och då ska rätt person vara på rätt plats. Enligt Van 
Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveens (2018) forskning är kunskap och förmåga 
den största anledningen till att det sker en avgränsning mellan anställda och volontärer. 
Anställda anser att volontärer inte har samma specialiserad kunskap och därmed inte kan 
utföra samma arbetsuppgifter. Forskningen om kunskap och förmåga styrks av vad Hedda 
uppger när hon säger att de anställda sköter myndighetskontakter, men tillägger att det 
faller sig naturligt i och med att de anställda är på plats under dagtid och volontärer på 
kvällar och helger. På frågan om det finns någon tydlig gräns på vad volontärer får och 
inte får göra svarar hon nej. Dock menar hon att det per automatik finns arbetsuppgifter 
som volontärer inte kan utföra på grund av brist på utbildning. Enligt Foucault & Gordon 
(1980) är makt något som utövas och som alltid finns där. Makten är relationell och 
fungerar enbart när det finns en relation mellan två parter eller fler. De skriver också om 
en motmakt som kan utövas direkt i en redan befintlig makt, den kan vara både medveten 
och omedveten. I och med att det finns en gräns på vad volontärer kan och inte kan göra, 
kan vi se att det utövas makt över volontärerna. Volontärerna kan dock utöva en motmakt 
genom att de i sin tur kan välja att inte utföra vissa sysslor då arbetet utförs på deras fria 
tid. Därmed ser vi att det finns makt i organisationen och att den är där hela tiden, men 
den träder inte kraft förens någon förmedlar den. Om vi då istället ser på samma situation 
ur kritiken mot Foucaults maktteori, som säger att om makt finns överallt då finns den 
ingenstans heller. Det skulle kunna förklara varför ingen av våra respondenter ordagrant 
uttrycker någon tydlig gräns mellan anställda och volontärer. 

Hedda vittnar om att de anställda har en arbetsbeskrivning som nyligen upprättats De 
ideella har dock ingen arbetsbeskrivning utan de gör vad de önskar och har tid med vilket 
styrks av Chartrand (2004) som beskriver i sin forskning att det i frivilligorganisationer står 
svagt när det gäller att betvinga. Eftersom volontärerna är där på ideell tid så finns det inga 
faktorer som direkt påverkar de att inte enbart utföra de uppgifter de vill. Linn arbetar som 
volontär på samma kvinnojour som Hedda som är anställd och menar att det känns 
självklart vad man som volontär får och inte får göra. Vi ser en gräns mellan anställda och 
volontärer även om de själva anger att det inte finns en gräns. Det blir tydligt när samtliga 
beskriver vilka arbetsuppgifter de utför och vilka de inte utför. Volontärerna sägs vara där 
för att vara ett socialt nätverk och hjälpa till vid behov. När Van Bochove, Tonkens, 
Verplanke & Roggeveen (2018) beskriver att anställda och volontärer arbetar för att skapa, 
kvarhålla eller upplösa gränser tror vi att kvinnojourerna arbetar mest för att kvarhålla och 
går mer mot att upplösa än att skapa nya avgränsningar. Vi anser att gränserna aldrig 
kommer upplösas helt så länge en del av arbetarna utför uppgifter frivilligt. Frivilligheten 
är källan till avgränsningarna på grund av att det inte går att ställa krav på frivillighet på ett 
sätt som går när ett arbete utförs med lön.  Volontärerna Mimmi och Linn uppger att de 
anställda gör mer.  
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Linn skrattar roat när hon får frågan och uppger att de anställda gör mycket mer, vidare 
menar Linn allting som har med verksamheten och kontakten med myndigheter. Mimmi 
bekräftar det Linn säger, hon utför för tillfället praktik på kvinnojouren där hon vanligtvis 
är volontär.  

… det finns så mycket som man kanske inte tänker på, men de är lite som 
spindeln i nätet med kontakter så de sköter kontakter med massa olika, polis, 
socialen, och advokater och allt möjligt… – Mimmi  

Mimmi säger att hon tidigare inte insett eller haft inblick i hur mycket arbete de anställda 
utför. Vi ser ett mönster i att samtliga kvinnojourer beskriver många arbetsuppgifter som 
annars utförs i vardagen.  

6.2.2 Det vardagliga arbetet på kvinnojourer 

Majoriteten av det vardagliga arbetet som sker i den inre verksamheten utförs av både 
volontärer och anställda, så som att finnas där för kvinnorna med vad de kan tänkas 
behöva. Arbetet riktat mot den yttre verksamheten utförs enbart av de anställda, så som 
kontakter med myndigheter. Zarah berättar att i början kan arbetsuppgifter vara att avboka 
ett frisörbesök exempelvis eller att hjälpa kvinnorna att spärra konton, iPads, datorer och 
telefoner då samtliga medel kan vara spårbara för mannen på olika sätt. Om det finns barn 
med i bilden kan de behöva byta förskola eller skola. 

…det är mycket släcka bränder med de här i början för det kan vara så att 
de kan ha beställt en resa, de kan ha gjort allt möjligt och så plötsligt så blir 
det så att hela livet blir helt avkapat… – Zarah  

Frederiksen (2015) beskriver återigen den berömvärda volontären vars roll kommer ur den 
positiva utvecklingen av volontärer. Samhället kan se hur volontären är villig att hjälpa men 
att hjälpen inte bidrar med något riktigt arbete med kvinnorna. Arbetsuppgifter som nämns 
i samband med den berömvärda volontären är småsaker och är inte kopplad till att ha 
åstadkommit något. Volontären Linn berättar att det mest kontinuerliga arbetet hon utför 
är veckoliga möten på kvinnojouren där volontärerna träffas och de boende har möjlighet 
att komma och umgås, spela spel eller bara prata. Vidare vittnar alla respondenter om helt 
vanliga vardagssysslor så som att skruva ihop möbler, hjälpa till att byta en glödlampa och 
aktiviteter med barnen. Det kan också handla om arbetsuppgifter utanför det skyddande 
boendet som att ta en promenad, gå till biblioteket, handla nödvändigheter eller gå på bio. 
Mimmi beskriver att de på kvinnojouren där hon arbetar har de ett schema de arbetar 
utifrån, under sin vecka ska man hälsa på i det skyddade boendet. Kvinnojouren har en 
jourtelefon som de anställda har dagtid men på kvällar och helger är det ideella som 
ansvarar för den. Utöver den grunduppgiften kan uppgifterna vara allt ifrån leka med 
barnen, prata med mamman eller hjälpa de med att söka lägenheter. Vi anser att både 
volontärerna och de anställda utför viktiga arbete på olika plan. Samtliga kvinnojourer har 
ett brett spektrum av yrken där de som utför arbetsuppgifterna får lära sig att ha kunskap 
inom många områden. En person kan under samma dag agera som kontorspersonal, 
vaktmästare, målare, städerska eller hantverkare.  
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…jag skulle aldrig kunna tänka mig att bara ha en skrivbordstjänst till 
exempel det hade varit jättetråkigt, det är inte därför jag jobbar här sen har 
jag ledarskapsegenskaper, jag tycker också om den delen men jag skulle tycka 
det var jättetråkigt om jag inte hade någon uppfattning om hur det var om jag 
tappade kontakten med kvinnorna, det är viktigt för mig. – Gunilla  

Samtliga anställda berättar om det administrativa ansvaret som medföljer en anställd. 
Annika, Gunilla, Zarah och Hedda beskriver de administrativa sysslorna utgörs av att svara 
på mail, sköter telefonerna och ringer upp personer som lämnat meddelande under kvällen 
eller natten samt i vissa av fallen sköta ekonomin. Något alla har gemensamt är att de utför 
stödsamtal. Stödsamtalen kan ske över telefon där en kvinna kan välja att vara anonym om 
så önskas. De anställda utför också stödsamtal i ett möte. Annika beskriver att stödsamtal 
i ett möte ofta utförs på eftermiddagarna eller när kollegan kan ta jourtelefonen för att 
minimera risken att bli störda. Hedda, Gunilla och Annika vittnar alla om att de utför bland 
annat motiverande samtal med kvinnorna för att ge kvinnorna verktyg att själva se en 
framtid. Gunilla och Hedda är båda anställda på två stabila kvinnojourer. Med stabila 
menas att de har ekonomin under kontroll och en trygg verksamhet. Kvinnojouren där 
Gunilla arbetar har gjort sig kända i staden för att de har skrikit högt om deras kvinnojour 
och jouren har synts i media, tidningen och på lokal TV. Gunilla som har bidragit till det 
arbetet är även ute och föreläser om normer och våldspreventivt i skolorna för att 
synliggöra machokulturen redan i tidig ålder. Hedda berättar att verksamhetschefen på 
kvinnojouren där hon arbetar också är ute föreläser om hedersrelaterat våld. Den aktuella 
kvinnojouren har mycket kunskap inom hedersrelaterat våld då de anställda gått 
utbildningar och verksamhetschefen själv föreläser i ämnet. Alla kvinnojourer är på något 
sätt överens om att mer utbildning behövs. Gunilla, Annika, Hedda och Zarah berättar alla 
på frågan om vilka förbättringsområden som finns i kvinnojourerna att de skulle vilja ha 
utbildningar inom olika områden. De områden som önskades mer utbildning i var bland 
annat hedersrelaterat våld, depression och förebyggande arbete.  

6.2.3 Utbildning, erfarenhet och lämplighet 

Vi ser i det empiriska materialet ett mönster i anledningarna till att volontärer inte kan 
utföra visst arbete grundar sig i utbildning, erfarenhet och lämplighet. Tre av fyra 
kvinnojourer har anställda. Det är en av de kvinnojourerna som specifikt pratar om att ha 
högskole- eller universitetsutbildning relevant till socialt arbete på något sätt. 
Kvinnojouren där Gunilla arbetar har enbart anställda. Hon berättar att kravet för att få 
en anställning på kvinnojouren måste personen ha en relevant utbildning. Kvinnojouren 
har socionomer och beteendevetare. Det finns också personal som kommer med en 
bakgrund inom sjukvården. Både Gunilla och Hedda kommer båda från en bakgrund inom 
vården. Hedda, Annika och Gunilla säger att många utbildningar har de genomgått via 
kvinnojouren.  

På frågan om det är svårt att hitta lämplig person får vi olika svar från kvinnojourerna. 
Den stora skillnaden ligger i om kvinnojouren söker anställda eller volontärer.  
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Svårigheterna ligger inte i att det inte finns människor som vill söka en tjänst eller är villiga 
att hjälpa till som volontärer. Samtliga kvinnojourer instämmer i att det är många som 
söker sig till kvinnojourerna på olika sätt för arbete. Gunilla och Hedda berättar att när de 
sökt anställd personal har många person sökt tjänsten. Likt de andra kvinnojourerna är det 
inte antalet som är problemet utan lämpligheten vilket också stämmer in på de 
kvinnojourer som sökt volontärer. Zarah anser inte att det uppstått problem med att hitta 
lämpliga volontärer. Mimmi och Annika som arbetar på samma kvinnojour uttrycker att 
det kan vara svårt att hitta lämpliga volontärer. Mimmi pratar om svårigheterna är att 
volontärer inte alltid förstått allvaret i situationen som de våldsutsatta kvinnorna befinner 
sig i. Det läggs också vikt vid erfarenhet och om man besitter kunskap i andra språk. Hedda 
beskriver dessutom att det är unga tjejer som slutar efter ett tag av olika anledningar.  

…men det är ju väldigt svårt för oss att gå ut och annonsera för då kanske vi 
får 50 svar och ingen utav dem är lämpliga för vi måste ju tänka på att vi 
jobbar med väldigt utsatta människor, brottsoffer… – Annika  

Ingen av kvinnojourerna går ut med någon form av annonsering när de söker volontärer. 
Det verkar falla sig naturligt att folk söker sig till kvinnojourer själva. Annika berättar att 
det istället handlar om eget intresse eller att man känner någon som känner någon. Linn 
som är volontär berättar om att det är viktigt med magkänslan när man bedömer en ny 
kandidat för ett arbete. Hon menar att det inte i alla fall är den med alla utbildningar inom 
psykiskt hälsa och ohälsa som är mest lämplig.  

…skulle jag kunna prata med den här personen och det är ett ganska bra 
sätt för de är ju så viktigt att man har den kvalitén om man ska jobba och 
träffa kvinnor, man får inte vara för stöddig utan man måste vara ganska 
varm och mjuk de är så nedtagna på jorden ändå… - Gunilla 

Gunilla stärker det Linn berättar även om Gunilla pratar om enbart anställda. Hon 
upplever dock inte att det är svårt att hitta lämpliga anställda. Vid förra rekryteringen 
ansökte många om tjänsten där många var lämpliga. Hon utgår från en kravspecifikation 
som kandidaten måste leva upp till. Respondenten uttrycker att det är beklagligt att 
kvinnojourer dras över en kam. Hon har som hon själv uttrycker det plockat russin ur 
myndigheternas kaka. Det vill säga att de anställda kommer från en bakgrund som gynnar 
kvinnojouren så som försörjningsstöd, integration samt familjevåldsgruppen. Det är av 
stor nytta när de professionella nyss i tiden har arbetat med problematik som kvinnorna 
kan behöva stöd med. Annika uttrycker också att det är av fördel att ha volontärer med 
kunskap i det aktuella ämnet. Nyligen fick kvinnojouren in en volontär som arbetat på 
migrationsverket och om fick önska skulle hon gärna se en polis i verksamheten.   

…jag vet att de alltid är välkomna på våra utbildningar också, om de vill 
ska de kunna få mer kunskap i och med att de ändå är här och möter de 
våldsutsatta. – Hedda  

Riksförbundet Unizon håller också utbildningar för medlemsjourerna där Hedda också 
varit på utbildning. Volontären Mimmi berättar också om utbildningarna Unizon är 
generösa med att erbjuda, hon själv har varit på utbildning som rör jourande och barn som 
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exempel. Något volontärerna inte utför är stödsamtal. Mimmi beskriver hur de ideella 
stöttar och lyssnar men eftersom de inte har någon utbildning i stödsamtal är det inte 
aktuellt. Det finns tillfällen då utbildningarna inte räcker till. Mimmi berättar att hon är 
relativt ny i sammanhanget och att det ibland finns tillfällen där hon inte vet hur de ska 
hanteras, då finns möjligheten att vända sig till någon annan inom kvinnojouren med mer 
erfarenhet.  

6.3 Kvinnojourernas utveckling 

6.3.1 De ökade kraven mot kvinnojourer 

Det samlade empiriska materialet säger att kvinnojourerna går mot en utveckling som 
innebär att de är mindre fria. Den tyglade friheten hamnar främst om de krav som 
myndigheterna sätter på kvinnojourerna. En del av kvinnojourerna arbetade redan under 
socialtjänsten vilket innebär att de måste följa socialtjänstlagen, och med den följer 
bestämmelser om bland annat dokumentering. Det finns dokumentationskrav på 
kvinnojourerna dock inte i alla avseenden, när en kvinna väljer att söka hjälp via telefon 
eller besöka kvinnojouren för ett stödsamtal kan kvinnan välja att vara anonym, och 
därmed föreligger inget dokumentationskrav. När en kvinna får en plats i det skyddade 
boendet via socialtjänsten som betalar för platsen medföljer krav om dokumentation. 

Från Meyer & Rowans (1977) teori om institutionella myter som även kallas för 
institutionella krav, menar de att de regler som finns i vårt samhälle bygger på myter, dessa 
myter påverkar organisationens struktur. DiMaggio & Powell (1983) som forskat vidare 
inom teorin menar att organisationens struktur och de institutionella kraven integrerar med 
varandra, det kallar de för institutionell isomorfism. Hedda, Gunilla, Annika och Zarah 
säger att kvinnojourer idag har fler krav på sig från socialstyrelsen, exempelvis när det gäller 
dokumentation. Meyer & Rowan (1977) skriver om de institutionella kraven och hur de 
uppkommer ur politiska beslut och lagstiftningar exempelvis och för att organisationen 
ska kunna överleva behöver de resurser och legitimitet. Hedda och Zarah menar därför att 
mindre kvinnojourer ligger i riskzonen om de inte kan kvalitetssäkra 
dokumentationskraven. Det kan finnas mycket kunskap men det kanske inte finns 
möjlighet till dokumentation eller till att låsa in dokument, och det som sker här är alltså 
en institutionell isomorfism där krav från samhället ställs och organisationens struktur 
integrerar med varandra. Ännu finns det inga krav på att alla kvinnojourer ska föra 
dokumentation men de samtliga kvinnojourer i studien dokumenterar på något sätt. 

…det är viss dokumentation kring hur vi hjälper kvinnan men vi skriver 
inte ”idag mådde hon dåligt” utan det handlar om att ”idag har vi hjälpt 
henne att starta ett nytt bankkonto” eller ”idag har vi skickat in papper till 
migrationsverket” det är liksom sån dokumentation som vi är skyldiga att 
föra… – Annika 

Annika beskriver hur det i socialtjänstlagen inte finns särskilt mycket ”ska” göra utan mer 
vad som ”bör” göras vilket innebär att kvinnojourerna får vara aktiva och motivera för 
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socialtjänsten när de ska fatta beslut om kvinnorna vilket oftast rör sig om pengar. 
Socialtjänsten och kvinnojourerna befinner sin enligt DiMaggio & Powells (1983) teori 
inom samma organisatoriska fält. Att två organisationer befinner sig på samma fält innebär 
att de utför liknande typ av service och stöd men med olika metoder. På samtliga 
kvinnojourer finns ett samarbete med socialtjänsten genom att de placerar boenden i 
kvinnojourernas skyddsboenden. Zarah berättar om skyldigheten att dokumentera om 
kvinnans vistats på sjukhus för att dokumentera eventuella fysiska skador.  

Socialtjänsten är så styrda av sina ramar, vi kan ju gå utanför men vid 
sekretess och sånt där tummar vi aldrig på, vi måste dokumentera, inte 
kvinnorna som kommer som går i samtal där jobbar vi inte under 
socialtjänstlagen så där måste vi inte följa några plikter… – Gunilla 

Det finns alltså tillfällen då kvinnojourerna måste följa socialtjänstlagen och dokumentera 
men också tillfällen när de kan låta bli. Vidare menar Zarah, Annika och Gunilla att det 
finns möjlighet att vara anonym om kvinnan går via en ideell förening till skillnad från en 
myndighet. Annika berättar hur kvinnorna uttryckt en lättnadskänsla av den möjligheten.  

6.3.2 Utvecklingen till dagens kvinnojourer 

I tidigare forskning har vi läst hur förhållandena såg ut för kvinnojourerna under 1900-
talet. Vi anser att även om kvinnojourer står starkare idag står de ändå inför andra typer av 
utmaningar. Idag anses inte våld i nära relationer vara en privat angelägenhet men ändå 
vittnar alla kvinnojourer om att det är ett problem som måste lyftas ytterligare i samhället. 
Förr såg förhållandena för våldsutsatta kvinnor annorlunda ut. Annika och Zarah vittnar 
om att det på 1980-talet var det kvinnor som hjälpte kvinnor i det egna hemmet men sedan 
dess har det skett en utveckling. Annika berättar att även om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer tidigare var ett dolt problem, finns det idag mer kunskap om det men kvinnor 
drabbas fortfarande lika mycket och kvinnojourer får ännu arbete för att synliggöra 
problematiken.  

… jag menar går man lite tidigare, alltså det var ju i slutet på 1960-talet, 
då blev det förbjuder för en man att våldta sin fru och jag menar det är ju inte 
så fruktansvärt längesedan egentligen om man tänker för ett sånt allvarligt 
brott så det händer saker… – Annika  

Det finns ännu fördomar om att det inte är vem som helst som drabbas men så är inte 
fallet. Det var inte heller längesedan tjejer som blivit utsatta för våldtäkt fick höra att de 
druckit för mycket eller att de har fel kläder på sig. Förbättringar har skett genom 
kvinnofridslagstiftningen i landet. Vi ser en utveckling där regeringen uppmärksammar 
problemet och avsätter mer pengar i budgeten för våldsutsatta kvinnor. Socialtjänsten är 
de som har huvudansvaret för det sociala problemet men där kvinnojourerna som är ideella 
föreningar är en viktig del i pusslet. Annika säger att för att föreningen ska kunna tillhöra 
en riksorganisation måste det vara en ideell förening och för att det ska kallas en förening 
måste det finnas en styrelse.  
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En del kvinnojourer går ifrån det ideella och blir privata och därmed ett vinstdrivande 
kvinnoboende, det blev populärt när många HVB-hem lades ner för ensamkommande 
flyktingbarn. Meyer & Rowan (1977) som skriver teorin om nyinstitutionella 
organisationsteorin beskriver en ”lös koppling” inom organisationen, det vill säga den lösa 
kopplingen mellan den formella organisationen och arbetet som faktiskt utförs. Ett 
exempel på denna lösa koppling är kvinnojourer, de är ideella föreningar som utför socialt 
arbete och som får en ekonomisk ersättning av staten för det arbete de utför. Det gör att 
man har mindre kontroll över denna typ av organisation än vad man hade haft om det var 
en offentlig organisation som hade utfört samma arbete, exempelvis socialtjänsten. Vi 
anser att även om kvinnojourerna har en lös koppling så är det ändå i mångt och mycket 
beroende av den ekonomiska ersättningen vilket i sig innebär att de inte kan göra precis 
som de själva vill. Kvinnojourerna vi undersökt är dessutom medlemsorganisationer vilket 
innebär att de är bundna till riksorganisationen Unizons avtal. Likt Elmans (2001) 
forskning som beskriver hur kvinnojourer inom riksorganisationen ROKS förändrats 
under nio års tid. På 1980-talet var många kvinnojourer underbemannade och fick inget 
ekonomiskt stöd från staten. Staten har idag insett att det finns ett behov och kvinnojourer 
finansieras med hjälp av regeringen vilket delvis går i linje med vad hur det ser ut idag men 
det gäller inte alla kvinnojourer. Hedda uttrycker att det är synd att små kvinnojourer kan 
komma att läggas ner vid orsak om resurser. Mindre kvinnojourer är fortfarande beroende 
av medel från kommunen. Kvinnojouren där Gunilla arbetar har haft drivna chefer som 
varit aktiva när det gäller att söka pengar som går till exempelvis till hyror. Kvinnojouren 
där Annika arbetar berättar att jouren står tryggt och även om den inte är stor så rasar den 
inte så fort det blåser.  

…jag hoppas att i framtiden, att kvinnojourer kan få lite mer makt i 
samhället, lite mer stöttning för att kvinnojourer gör ett så himla bra jobb och 
det finns så himla bra människor som jobbar där och jag hoppas att regeringen 
kan ändra lite på sitt sätt att se på saker. – Zarah  

Zarah menar att det ligger mer hjärta i det arbete som kvinnojourerna utför till skillnad 
från myndigheter. Vi kan mycket säger hon. Det finns mycket erfarenhet och kunskap som 
inte tas tillvara på. Volontärerna Mimmi och Linn uttrycker båda att det är beklagligt att 
kvinnojourerna ens ska behöva finnas men är glada och tacksamma att de gör det ändå. Vi 
anser att kvinnojourernas existens kan kopplas till DiMaggio & Powells (1983) teori om 
organisatoriska fält där kvinnojouren räknas till en människobehandlande organisation. 
Dessa typer av organisationer har ett beroendeförhållande med omvärlden, de behöver en 
ökad legitimitet för att kunna bevara organisationen. Det vill säga att om kvinnojourer 
förlorar sin legitimitet, då förlorarar dem även sin organisation. Vi menar att 
kvinnojourerna endast existerar för att behovet finns och därmed en legitimitet. Om det 
sociala problemet mäns våld mot kvinnor en dag skulle upphörs skulle också 
kvinnojourerna försvinna.  
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6.4 Samhällets ansvar 

6.4.1 Samarbetet mellan kvinnojourer och myndigheter 

Som det nämns tidigare i studien finns ett samarbete mellan socialtjänsten och 
kvinnojourer runt om i landet inte enbart de kvinnojourer vi har intervjuat. Vad som 
framgår under samtliga intervjuer är att inte bara socialtjänsten är en i högsta grad 
närvarande myndighet, det finns många andra myndigheter inblandade. Hedda berättar att 
socialtjänsten idag är mer närvarande i kvinnojourernas arbete. Det finns krav på att både 
socialtjänsten och kvinnojouren har en handlingsplan för kvinnan samt att de har möten 
som kvinnan måste dyka upp på. Dock behöver kvinnorna inte ta sig till socialtjänsten i 
hemkommunen utan för kvinnans säkerhet kommer socialtjänsten till kvinnojouren där 
kvinnan är placerad.  

…det är kämpigt för att det är ju socialtjänsten som beslutar så den biten är 
jobbig emellanåt när man då tänker att det här kommer ju inte bli bra eller 
när man känner att det inte blir bra… och det har ju visat sig tyvärr också 
att någon ringt tillbaka och varit helt förtvivlad och det visar sig att det inte 
har blivit bra. – Hedda  

Den fjärde anledningen till skiftningen i välfärdsserviceyrken enligt Van Bochove, 
Tonkens, Verplanke & Roggeveens (2018) forskning är att förbättra samarbetet mellan 
staten och frivilligsektorn där samarbetspartners är de som skapar frivilligarbete vilket går 
i samsyn med att Hedda tycker att samarbetet med andra arenor så som polis, förskolor 
och skolor är mer utvecklat idag. Vi anser att eftersom socialtjänsten bidrar med arbete till 
kvinnojourerna är samarbetet de två emellan viktigt. Vi ser ett mönster i att när samarbetet 
inte fungerar som det ska är det kvinnorna som lidande. Ibland råder det delade meningen 
gällande beslut som rör kvinnan. Socialtjänsten kan fatta ett beslut som går emot vad 
kvinnojouren anser är bäst. När dessa situationer uppstår är det tungt för personalen på 
kvinnojouren som ändå försöker se positivt och pratar med varandra när det blir tufft. 
Samarbetet med socialtjänsten sker även utanför hemkommunen då alla kvinnojourer tar 
emot kvinnor från olika kommuner i mån om plats. Även om samarbetet sker med 
socialtjänsten så är det ändå kvinnan som är i fokus och det är hon som är kvinnojourernas 
uppdragsgivare. Alla kvinnor har olika behov och därför utgår man från dem. På frågan 
om vad kvinnojouren erbjuder för stöd och till vilken målgrupp svarar Gunilla: 

…det är även psykologer som säger att hon har kommit hit för en sak men 
nu ser vi att detta med mannen är de som ligger på toppen och vi kommer inte 
vidare för att det är inte jag bra på det, så kan hon komma till er istället?... 
- Gunilla  

Annika, Hedda, Zarah och Gunilla berättar att utifrån kvinnans behov kan det krävas andra 
kontakter så som arbetsförmedlingen, migrationsverket, skatteverket, försäkringskassan, 
skolkontor samt polismyndigheten.  
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6.4.2 Myndigheter som hinder 

Kvinnojourerna anser att myndigheterna utför ett viktigt arbete och att de gör mycket bra, 
samtidigt uttrycker samtliga respondenter att myndigheterna är de största hindren för de 
kvinnojourerna riktar sig mot, nämligen de våldsutsatta kvinnorna. Problematiken ligger i 
skillnader mellan det stöd som erbjuds kvinnorna baserad på geografisk plats, samt att 
socialtjänsten inte har samma helhetsbild av kvinnornas situation som kvinnojourerna har. 
Det kan uppstå skillnader från kvinna till kvinna beroende på vilken hemkommun hon har. 
Två kvinnor i samma situationer kan få helt olika bidrag till diverse saker. 

…om jag någonsin kommer gå i väggen på det här jobbet så är det inte för 
kvinnornas skull utan då är det för myndigheternas skull och där ser jag det 
som en jätteviktig roll för oss att vi kan vara lite obekväma och ibland måste 
vi vara det för att kvinnorna orkar inte alltid att ta den kampen själva och 
då är vi lite deras röst ut… – Annika  

Annika berättar också om samarbetet med socialtjänsten. De placerade kvinnorna är ett 
socialtjänstuppdrag. Hon berättar att det kan vara av vikt att kvinnojourer själva har koll 
på vad kvinnorna enligt lag har rätt till. Det lönar sig att ha kunskap och att argumentera 
för kvinnan då det ibland går igenom. Foucault & Gordon (1980) menar att motmakten 
utövas när det finns en befintlig makt. Vi kan se en motmakt som kvinnojourerna utövar 
mot socialtjänsten åt kvinnornas vägnar. Motmakten utövas genom att kvinnojourerna har 
samlat kunskap inom ämnet och vet vad kvinnorna enligt lag har rätt till.  

Elman (2001) beskriver i sin forskning hur det förr fanns juridiska hinder där 
socialtjänstens och polisens bidrag gav liten effekt. Idag har de delvis större inflytande men 
som Gunilla uttrycker är det fortsatt myndigheterna som är det största hindret för kvinnan.  
Det är ofta barn med i kvinnans bild och där vårdnaden ställer till problem. Mannen har 
fortfarande rätt att träffa barnen och det kan inte ställas krav på barnen att inte tala om 
vilken stad eller vart mamman befinner sig vilket röjer skyddsboendet och kvinnan tvingas 
flytta återigen. Myndigheterna sätter inte våldet i fokus utan de ser bara situationen som 
här och nu. Det medför lagar och regler att samarbeta med socialtjänsten där Annika 
berättar att skillnaderna inte blir så stora som förväntat alltid. I början på året skulle en ny 
lag om placering av barn på kvinnojour upprättas vilket ännu inte gjorts. Lagen skulle 
innebära att barn får en egen placering på kvinnojouren till skillnad från nu när barn endast 
är medföljande. Skillnaden skulle bli att barnen inte hamnar i ett så rättsosäkert läge som 
de gör idag. Vi märkte under intervjuerna att samtliga kvinnojourer höjde myndigheterna 
och talade gott om dem, men myndigheterna blir ibland ett stjälpmedel snarare än ett 
hjälpmedel. De anställda på samtliga kvinnojourerna beskriver var det ibland går fel. 
Myndigheterna ser enbart en del i det hela medan kvinnojourerna ser helheten vilken bidrar 
till att de kvinnojourerna inte kan stå bakom myndigheternas beslut alla gånger. Våran egna 
tolkning är att myndigheter aldrig kommer kunna erbjuda samma frihet som 
kvinnojourerna gör i och med att de har rambeslut. Rambesluten består av lagar och regler 
om hur beslut ska fattas. En myndighet har dessutom många fler steg som ska genomgås 
innan ett beslut kan fattas.  



 

 37 

Volontärerna Mimmi och Linn menar båda att även om de inte personligen har någon 
kontakt med myndigheter så kan de höra genom kvinnornas prat att det inte alltid flyter 
på. Det kan gälla exempelvis ett negativt asylbeslut berättar Linn. Mimmi berättar vidare 
att myndigheterna utför ett viktigt arbete som landat bra hos kvinnorna men att volontärer 
ofta får höra om frustrationen från kvinnorna när uppstår motgångar. Gunilla berättar om 
att beslutsvägen på socialförvaltningen innebär olika mellanchefer där det är många steg 
upp till högsta chefen vilket bidrar till att beslutsvägen är trög. På kvinnojouren där Gunilla 
arbetar är det hon som fattar besluten, en förfrågan från en kvinna kan besvara och utföras 
samma dag vid ett sånt utfall. Med det sagt kan socialtjänsten inte anklagas för 
beslutfattandet i och med att det är en myndighet. 

Hedda och Zarah menar båda att det finns för lite kunskap om hedersrelaterat våld. Zarah 
uttrycker att det är svårt att uppfatta signalerna vid hedersrelaterat våld. Det är av största 
vikt för hela samhället och samtliga instanser borde ha mer kunskap inom det angivna 
området. När hedersvåld inte uppfattas på grund av okunskap så sker misstag från 
myndigheter som leder till fel beslut vilket är farligt. En annan fara är bristande kunskap 
så som att veta hur dokumentation sker korrekt men utan att avslöja detaljer så som vilken 
kommun den utsatta bor i. Hedda säger att kunskapen om hedersvåld är större idag än den 
var och att det inte är ovanligt att kvinnor och män som blivit utsatta för hedersvåld söker 
hjälp och stöd.  

7. Diskussion 
I denna avslutande del diskuterar vi vår forskning utifrån vad som återfinns i tidigare 
avsnitt, resultat och analys. Diskussionen tar avstamp utifrån betydelsen och bidraget i 
studien. Här resonerar vi vidare om studiens styrkor och svagheter samt reflektioner om 
framtida studier. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Arbetsfördelningen mellan anställda och volontärer 

Vi anser att vårt syfte och frågeställningar besvaras väl i resultat- och analysdelen. Den 
första frågeställningen lyder ”Hur ser arbetsfördelningen ut inom kvinnojourerna mellan 
anställda och volontärer?”. Somliga av respondenterna påpekade att arbetsuppgifter som 
exempelvis riskbedömningar inte kunde ske på grund av utbildning, erfarenhet samt 
lämplighet volontärerna saknade. Vi tror inte att de tre är beroende av varandra, bara för 
att man inte har utbildning inom socialt arbete innebär det inte att man är den mest 
lämpliga kandidaten. Van Bochove, Tonkens, Verplanke & Roggeveen (2108) beskriver 
hur anställda och volontärer skapar, kvarhåller och upplöser gränser. Ett sätt att göra en 
avgränsning är genom förutsägbarhet och tillförlitlighet som utgör en osynlig gräns mellan 
anställda och volontärer.  Inom kvinnojourer sägs det av respondenterna att det inte finns 
några gränser mellan vad volontärer får och inte får göra, men genom vårt empiriska 
material kunde vi se att det fanns en osynlig gräns.  
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Vi anser att även om gränserna inte finns där på ett tydligt sätt så existerar de, så länge som 
gränserna inte synliggörs kommer de upprätthållas och möjligen stärkas. Foucault & 
Gordon (1980) beskriver makt som någonting som finns i allt men att den är mest effektiv 
när den utövas av individer, det finns heller inte något maktförhållande utan någon 
motmakt. Den osynliga gränsen skulle kunna liknas med den makten som finns i allt och 
så länge ingen utövar makt eller motmakt, kommer den osynliga gränsen fortsätta att 
upprätthållas. 

7.1.2 Inställning till ideellt arbete 

Huvudresultatet i vårt syfte och frågeställningen om ”Vilken inställning till ideellt arbete 
uttrycks bland anställda och volontärer?”, samt vilken roll volontärerna erhåller i 
verksamheterna,  visade att synen på volontärerna inom kvinnojourerna är delad men att 
den ändå är övervägande positiv. Vi anser att volontärerna trots sin utveckling mot 
anställda har en plats på kvinnojourer. Vi ser nyttan i dem för att utföra det lilla extra. 
Inställningen till det ideella arbetet inom kvinnojourer är en del av resultatet som visar en 
delning. Tre av fyra kvinnojourer hade ideella på sin jour och samtliga var positivt inställda 
till att ha volontärer i verksamheten. Kvinnojouren där Gunilla arbetar har enbart anställda 
och såg inte nyttan i att ha volontär i just sin verksamhet. Kvinnojouren där Annika är 
anställd har volontärer men respondenten som är anställd såg en trend i att endast ha 
anställda och inser att det finns fördelar med det men ansåg samtidigt att kvinnojouren 
skulle tappa själen om volontärer inte fanns eftersom det är ideella kvinnor som är 
pionjärer till kvinnojourernas uppkomst. Cuduri & Weiss-Gal (2015) nämner i sin 
forskning att anställda som har volontärer i sin organisation också i större utsträckning 
anser att volontärer bidrar. Vi ser i vårt resultat att i de verksamheter som har volontärer 
var det positivt inställda till att de skulle få finnas kvar även om de inte ansåg att anställda 
och volontärers arbete ansågs som likställd i fråga om att utföra ett riktigt arbete. 
Frederiksen (2015) styrker det i sin forskning där det framgår att människors vilja att hjälpa 
andra inte går förbi omärkt men att arbetet de utför inte bidrar till de anställdas arbete. 

7.1.3 Kvinnojourernas betydelse i samhället 

Utifrån vår tredje frågeställning ”Vilken betydelse har kvinnojouren i samhället kopplat till 
andra myndigheter och organisationer?” redovisar vi i avsnittet om samhällets ansvar att 
kvinnojourerna arbetar tillsammans med socialtjänsten, i och med att det är de som 
placerar kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden och betalar för platsen. Det 
beskrivs också hur kvinnojourerna har kontakt med andra myndigheter. Resultatet visar 
också att det idag finns mycket kunskap men att det fortfarande finns kunskapsluckor där 
bland annat hedersvåld är en typ av våld där det inte finns tillräckligt med information för 
kvinnojourerna. Meyer & Rowan (1977) förklara hur organisationer mer och mer följer 
institutionella krav, det vill säga lagar och regler. Kvinnojourerna har idag större krav på 
att dokumentera men de är ideella organisationer och kan därmed skapa en ”lös koppling” 
där de lagar och regler inte behöver följas till fullo.  
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Ett gott exempel på det kan vara att kvinnojourer är ideella föreningar och kan därför 
utforma sin verksamhet och behöver inte ha de riktlinjer och den kontrollen som 
socialtjänsten och andra myndigheter har. De kopplar sig löst ifrån det och arbetar 
annorlunda i jämförelse till myndigheterna.  

Det är bra om dokumentationen kan hjälpa kvinnorna, men det får inte ta bort fokusen i 
problematiken. DiMaggio & Powell (1983) beskriver institutionell isomorfism, vilket 
innebär att organisationer i förändringsarbete blir mer lika varandra. Vårt empiriska 
material visade tydligt att kvinnojourerna allt mer och mer går efter krav som ställs från 
socialtjänsten, exempelvis dokumentation. Vi anser att det är synd att det är så, eftersom 
arbetet ska fokusera på stöd och hjälp och inte på administration, kvinnojourens hjärta 
försvinner lite i det. Kvinnojouren som på ett eller annat sätt har blivit mer lik 
socialtjänsten, visar på att det har uppstått en institutionell isomorfism. Skillnaden mellan 
kvinnojourer och socialtjänsten är dock att kvinnojourerna har inga krav på att 
dokumentera allt, de kan exempelvis ta emot kvinnor som behöver ett eller fler stödsamtal, 
antingen på plats eller via telefon, utan att behöva dokumentera det. Slutligen visar vårt 
resultat- och analysdel att det största hindret inom kvinnojourernas verksamhet är 
myndigheterna, eftersom de tar beslut som kvinnojourerna kan se som tvivelaktiga. 
Kvinnojourerna menar att de inte ser helheten som personalen på jourerna gör, utan de 
ser endast delar av det. Vi anser att socialtjänstens lagar och regler sätter stopp på 
kvinnojourernas hjälp till de utsatta kvinnorna. Myndigheterna ska vara dit människorna i 
samhället går till vid behov av hjälp, men istället kan de i vissa situationer vara det motsatta. 

7.2 Styrkor och svagheter 

Kvinnojourerna var inte enkla att få tag på, med knappa resurser hade inte alla möjlighet 
att ta emot oss medan andra aldrig svarade. I och med detta fick vi ihop sex respondenter 
och egentligen hade vi önskat fler där exempelvis fler kvinnojourer med endast anställda 
kunde deltagit för att få ett bredare resultat. Vi är dock nöjda och tacksamma för det 
material vi fick insamlat av de kvinnojourer som deltagit då alla var generösa med 
informationen och svar på våra frågor. Vi anser att det är de utförliga svaren vi fått under 
intervjuerna som är styrkan. Trots färre respondenter så var vi tillfreds med det insamlade 
materialet. Med tanke på studiens storlek anser vi att vi fått tillräcklig med information 
även om det hade varit intressant att se om det förelåg någon skillnad i resultatet vid fler 
deltagare i studien. Till en början hade vi två teorier som vi använde vid vårt analysarbete. 
Delvis fann vi det svårt att hitta teorier kopplade till just frivilligorganisationer och rörelser 
och framför allt teorier med förstahandkällor. När resultatet var färdigskrivet fick vi genom 
våra opponenter och examinator en ytterligare teori som skulle kunna hjälpa oss att 
analysera resultatet, vilket vi ansåg var väldigt användbart för att täcka  ännu större delar 
av resultatet. Detta gjorde att teoridelen som i början var lite tunn, blev starkare. 

7.3 Tillämpning inom socialt arbete 
De första kvinnojourerna startade som ett uppror mot samhällets ignorans mot det mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer.  
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Utgångspunkten var att kvinnor skulle möta andra kvinnor där de hjälpande kvinnorna 
sågs som en medmänniska.  Kvinnorörelsen har haft en roll av vikt i att synliggöra mäns 
våld mot kvinnor som brukade vara en privat familjeangelägenhet som samhället inte hade 
att göra med (Nationellt centrum för kvinnofrid 2019).  

Idag är mäns våld mot kvinnor i nära relationer ett erkänt socialt problem. Vi anser att 
mäns våld mot kvinnor ännu inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Behovet av 
kvinnojourer har inte minskat och ännu är mannens överlägsna position i samhället ett 
problem i fråga om våld mot kvinnor. Så länge behovet av kvinnojourer är aktuellt, är även 
volontärer aktuella. Att det sociala fortfarande krävs i samhället styrks av Regeringen 
(2018) som under förra året avvarade ytterligare 50 miljoner kronor till tjej- och 
kvinnojourer runt om i landet. För det sociala arbetets praktik anser vi att det vetenskapliga 
arbetets resultat visar på hur kvinnojourer kräver volontärer för dess överlevnad. Det 
empiriska material visar en övervägande positiv syn på volontärer. Vi vet att idag finns det 
kvinnojourer som är helt professionaliserade, jourer som har både anställda och volontärer 
samt kvinnojourer som enbart drivs av volontärer. Alla kan ha olika syn på volontärer, 
men vårt resultat påvisar att volontärer krävs för att kunna hålla kvinnojourer i samma 
utsträckning som det finns idag. Något vi kan se i vårt empiriska material är att samarbetet 
mellan myndigheter och kvinnojourer har förbättringsområden. Vi anser att samarbetet 
kan utvecklas då kvinnorna är de som i slutändan hamnar i kläm. Vår forskning är relevant 
i forskningsområdet för socialt arbete då det sedan tidigare finns mycket forskning rörande 
volontärers plats på kvinnojourer under uppstartandet av dessa. Vår forskning bidrar också 
till kvinnojourer specifikt och inte volontärsarbete i socialt arbetet i allmänhet, studien 
fokuserar också på enbart  kvinnojourer i Sverige.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vår handledare Sara Helmersson har tidigare skrivit en avhandling inom ämnet 
kvinnojourer. Därav fann vi inspiration och fortsatt intresse. Vi anser att det finns 
utvecklingsmöjligheter inom området. Ett exempel skulle vara att på ett mer djupgående 
plan genomför en jämförande studie mellan kvinnojourer med enbart anställda kontra 
kvinnojourer med ideella endast. Det finns också möjlighet att utforska volontärernas 
framtida överlevnad i kontrast med att de behövliga av ekonomiska skäl kontra nyttan av 
dem. I vårt resultat framgår även att kvinnojourer får fler krav på sig och därmed får fler 
likheter med andra myndigheter, hur ser framtiden ut i och med detta? 

7.5 Framtiden 

Vi har fått en inblick i hur viktiga och behövda kvinnojourerna runt om i landet är. Vi 
anser att även om kvinnorörelsen fört ett mycket viktigt arbete fram till kvinnojourernas 
uppkomst är arbetet långt ifrån klart. I media har #Metoo-rörelsen fått ett stort genomslag 
vilket varit en bidragande faktor till att ta ytterligare ansvar att förhindra våldet. Förutom 
de viktiga kvinnojourerna vågar modiga kvinnor i samhället ta plats och göra sina röster 
hörda. Kvinnojourerna tillsammans med kvinnorörelsen fortsätter driva frågan framåt i ett 
samhälle där kvinnor alltid kommer att stå upp för kvinnor. 
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Bilaga A : Informationsbrev 

Informationsbrev  

Hej, 

Våra namn är Emelie Svedberg och Marigona Kelmendi är två studenter som läser Organisering och ledning 
av arbete och välfärd med inriktning Socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Vi är i slutspurten på vår 
treåriga utbildning och skriver ett examensarbete på 15hp. Valt ämne är Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Syftet med undersökningen är att undersöka kvinnojourer som stödjer kvinnor utsatta för hot, våld eller 
andra övergrepp i nära relationer. Vi vill undersöka arbetsfördelningen inom kvinnojourerna. Detta för att 
belysa utvecklingen från kvinnojourer med volontärarbete uppkommen ur den feministiska kvinnorörelsen, 
till de nutida kvinnojourer som i större utsträckning har anställd personal.  

Vi har tagit del av kunskap i form av litteratur och forskning kring ämnet men önskar också vinna mer 
kunskap genom intervjuer med anställda och/eller volontärer verksamma inom er kvinnojour. Vi vill i och 
med det intervjua dig som har utbildning, kunskap och erfarenheter som är gynnsamma för oss i vårt arbete. 
Intervjun beräknas ta ungefär 45 - 60 min och kommer om du ger ditt samtycke att spelas in, vår förhoppning 
är att ni har möjlighet att delta i studien.  

Vi har skyldigheter som forskare vilket är att informera och ta hänsyn till de etiska forskningskrav som ska 
följas enligt Vetenskapsrådet. Dessa principer innebär att deltagande i studien är helt frivilligt. Intervjun kan 
när som helst under tiden avbrytas om du inte längre vill delta. Materialet som anskaffas kommer behandlas 
anonymt och konfidentiellt med stor respekt för det känsliga innehållet. Resultatet av forskningen kommer 
andra forskare att kunna ta del av och kommer därmed användas i forskningsändamål. Materialet kan även 
komma att användas i vetenskapliga publikationer av vår handledare Sara Helmersson, fil dr. i socialt arbete. 

Om det finns några frågor eller funderingar är ni mer än gärna välkomna att ta kontakt med oss eller vår 
handledare. Du når oss via mail eller telefon.  

Hoppas vi ses! 

Bästa hälsningar, 

Emelie Svedberg & Marigona Kelmendi 

 

Kontakt 

Emelie Svedberg    Marigona Kelmendi 

Mail: eme*****@student.hh.se   Mail: mar*****@student.hh.se 

Telefon: 073-*** ** **    Telefon: 070-*** ** ** 

Handledare 

Mail: sar*****@hh.se 



 

 

Bilaga B : Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker till att vara med i denna studie som handlar om hur kvinnojourer stödjer arbetet kring kvinnor 
som blivit utsatta för våld av något slag. Jag har fått information om syftet till studien, hur informationen 
bearbetas samt behandlas. Jag har också fått information om att jag frivilligt är deltagande till denna studie 
samt att när jag själv vill och känner för det kan jag när som helst avbryta intervjun. Materialet kan även 
komma att användas i vetenskapliga publikationer av vår handledare Sara Helmersson, fil dr. i socialt arbete. 

 

 

Ort/Datum/År_______________________________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift_____________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

 

 

Studentens underskrift:_________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga C : Intervjuguide 

Intervjuguide 	

• Om respondenten 
Vad heter du?	
Vad har du för position på jouren?	
Vad har du för arbetsuppgifter?	
Hur kommer det sig att du blev involverad inom kvinnojouren?	
Hur gammal är du?	
Vad har du för utbildning?	
Hur länge har du jobbat på kvinnojouren?	
Hur länge har jouren funnits?	
Vet du om det är någon skillnad på hur det såg ut då till skillnad från nu? Vad för skillnader?	
Har du personligen upplevt någon förändring i kvinnojouren?	
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?	

• Om arbetet 
Hur många arbetar här? Inkluderat volontärer/ideella, anställda, styrelsemedlemmar m.m.	
Berätta hur en arbetsdag kan se ut för dig	
Vad erbjuder ni för stöd och till vilken målgrupp?	
Vilka arbetsuppgifter utför volontärer huvudsakligen samt anställda?	
Finns det en tydlig arbetsbeskrivning om vem som gör vad?	
Hur fungerar samarbetet mellan kollegorna?	

Vad innebär frivilligarbete och att vara volontär för dig? 
Upplever du att ditt arbete som volontär/anställd är likställt med arbetet som utförs volontär/anställd? 
Upplever du att andra inom målgruppen anser att du utför ett betydelsefullt arbete, om ja på vilket sätt? 
Vad anser du är ditt viktigaste bidrag i din roll? 

Hur ser arbetsbelastningen ut för er?	
Är det hög omsättning av personal, inkluderat anställda samt volontärer?	
Hur går ni tillväga för att rekrytera era anställda och volontärer? 	
(Om volontärer finns) Finns det någon eller några anställda som har ansvar för volontärerna?	
Är det svårt att hitta personal som är lämplig för arbetet och hur kommer det sig? 	
Vilka egenskaper och kunskaper söker ni i en person vid rekrytering?	
Vilka hinder står ni inför? Vilka är era förbättringsområden?	
Vilka är era styrkor som jour?	

• Om kvinnojouren 
Hur är jouren uppbyggd? Vilka olika organ finns? Hur finansieras jouren?	

• Exempelvis: Finns verksamhetschema? Vilka grupper finns (styrelsemedlemmar, anställda, volontärer, 
verksamhetschef).  

Varför tror du att kvinnojouren är uppbyggd på det sättet?	
Ser du några fördelar respektive nackdelar med enbart anställd personal?	
Har ni något samarbete med socialtjänsten eller andra myndigheter?	
Hur arbetar denna jour till skillnad från socialtjänsten? (andra verksamheter)	

Har du något du själv vill tilläga, påpeka eller framföra?	
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