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Abstract
The violence against women is an important matter. In Sweden there are

several organisations that takes care of the women and children in need. 

One of the many organizations you can turn to is women’s shelter 

organizations. They are nonprofit organizations. They depend on the 

contribution of peoples free time and on the government’s awareness of the 

work that the organization do. The social services has the main 

responsibility to take care of women and children in need. However their

ability to help women who come from a violent situation are no match to the 

capacity of the women’s shelter organizations. 

This paper aims to discuss the benefiths and drawbacks for the women’s 

shelter organizations to become part of the government structure.

Furhtermore it explores the views and attitudes of government and local 

authorities towards the women’s shelter organizations.
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1. Inledning

Välfärdslandet Sverige har ett stort antal organisationer som arbetar för 

nationens medborgare. Flertalet av dessa organisationer är ideella 

verksamheter, som är beroende av människors välvilja och engagemang. En 

av alla dessa organisationer är kvinnojoursverksamheten. Dess målgrupp är 

kvinnor och barn i kris.

Kvinnojoursverksamheten kan se olika ut runt om i landet och i dagsläget 

har flertalet kommuner någon form av kvinnojour.

Även om kvinnojourerna har tystnadsplikt och värnar om att skydda utsatta

barn och kvinnor, så finns det statistik som visar på hur många som varje år 

söker hjälp. Denna statistik är inte så omfattande men kan ändå ge en viss 

indikation på antalet sökande, hur många som är i behov av boende och hur 

många barn som får sovplats på kvinnojourerna osv.

Via internet finns idag ett omfattande nätverk för både unga tjejer och 

kvinnor där man kan få hjälp i form av länkar till var närmaste kvinnojouren 

finns, telefonnummer och mailadresser.

Statistiken till trots har vi i Sverige ett stort mörkertal. Rädsla för 

konsekvenser och framtiden gör att många inte söker hjälp. Vi vet inte hur 

många som utsätts för sexualiserat våld varje dag och som aldrig får någon 

hjälp.

Kvinnojourerna gör ett stort arbete för att ta hand om alla som söker sig till 

dem, de är ett viktigt komplement till bl.a. socialtjänsten. Verksamheten har 

funnits i Sverige sen 1978, men under många år har kvinnojourerna inte 

varit intressanta i den politiska debatten. I Sverige finns en bild av att vi 

strävar efter jämlikhet, denna bild till trots så gör inte alla kopplingen mellan 

kvinnojourernas arbete och jämlikhet. Uppfattningen om huruvida 

jämställdhet har uppnåtts i Sverige är vida spridd. Anmärkningar om

eventuella brister i vår idealbild framkallar ofta obehag och starka 
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reaktioner.1 Diskussionen om det sexualiserade våldet har länge varit tabu, 

ett ämne som många har svårt att prata om och en problematik som många 

inte vill erkänna existerar.

Jag tror att det finns mycket outforskat om kvinnojourerna. 

Kvinnojoursverksamheten arbetar till största del i det tysta, en tystnad de 

har stor nytta av i sitt arbete. Verksamheten har fått mer uppmärksamhet 

under de senaste åren. 

Genom media blir vi upplysta om hur mycket pengar verksamheten ska få 

och vilka jourer som gör ett bra eller dåligt jobb. Även inom skönlitteratur 

blir vi präglade. Trenden med självbiografier fortsätter att öka och berättelser 

om kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld fortsätter att locka läsare. 

I media ges ofta bilder av hur kvinnojoursverksamheten går till, oftast när de 

går dåligt, vilket kan ge en skev bild av verkligheten, men förutom media är 

det få som får höra om kvinnojourerna och deras verksamhet, få vet hur de 

faktiskt arbetar och att de enligt många behövs. Den sittande regeringen 

delar uppfattningen om att kvinnojourerna behövs och har dels finansierat 

en utvärdering under 2008 för att se över och effektivisera kvinnojourernas 

arbete. Regeringen har 2009 även ökat bidragen för organisationer som 

arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor.2

                                               
1 Heimer/Posse (red.) 2003 s.15
2 http://www.regeringen.se/sb/d/11281/a/118412
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad staten och kommuner anser 

om kvinnojoursverksamheten och hur de arbetar för att främja 

kvinnojourens arbete. Kvinnojouren skiljer sig från Sveriges myndigheter i 

sitt arbete att hjälpa utsatta. Hur ser kvinnojoursverksamheten ut i 

förhållande till myndighetssverige?

Denna uppsats kommer att behandla

- Relationen mellan Kvinnojourerna och myndigheter

- Om vilken hjälp som finns att få från kvinnojourerna och myndigheter

- Hur påverkar regeringen och kommunerna kvinnojourernas arbete.

Med hjälp av ovanstående lista vill jag belysa kvinnojourernas arbete och 

samarbete med andra institutioner. Jag kommer till största del använda mig 

av rapporter från Amnesty för att ta reda på hur myndighetssverige ser på

kvinnojoursverksamheten. Vidare ämnar jag att försöka ta reda på olika 

myndigheters inställningar till verksamheten?

Hur arbetar staten och kommunerna för att förebygga det sexualiserade 

våldet och hur skiljer det sig från kvinnojourernas arbete?

1.2 Avgränsningar

Kvinnojoursverksamheten har en 30årig historia i vårt land och sedan 

tidigare finns det undersökningar om hur verksamheten bedrivs. 

Jag har valt att inte undersöka kvinnojoursverksamheten som organisation 

eller i detalj ta reda på hur de bedriver sitt arbete. Det sexualiserade våldet 

är ett ämne som kommer upp i media i vågor, intresset varierar allt eftersom 

olika incidenter drar till sig medias uppmärksamhet. 

Vidare har jag valt att inte inkludera någon statistik då det inte varit 

relevant för min uppsats. Statistiken som finns idag handlar om hur många 

fall enskilda jourer tar in, hur många samtal de får osv. Varje kvinnojour 

lämnar sedan in en redovisning till sin kommun om antalet hjälpsökande.
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Det finns även statistik förd av Brottsförebyggande rådet om antalet 

anmälda brott. De senaste tio åren har anmälningar av misshandel mot 

kvinnor ökat med 34%, 2007 var antalet anmälningar 26 9000.3 De två stora 

kvinnojoursorganisationerna ROKS och SKR har båda på sina hemsidor

statistik över bl.a. antalet anmälda misshandelsbrott och länkar till vidare 

information om mäns våld mot kvinnor.

1.3 Teori och metod

Materialet till denna uppsats har främst kommit genom rapporter, dels från 

Amnesty och dels från olika kommuner, politiska partier m.fl. De olika 

rapporterna har kompletterat varandra väl och ger tillsammans en god 

översikt. 

Många politiska partier har valt att lämna in motioner till kommunerna i ett 

försök att öka kunskapen och föra diskussionen vidare om kvinnojourens 

arbete. Även om intresset ökar så är vägen lång till dess att kvinnojouren ses 

som en självklarhet för regering, kommun och samhället i stort. Jag har 

försökt hitta så många motioner som möjligt för att få en så övergripande 

uppfattning som möjligt av partiernas inställning till kvinnojourerna. Det är 

långt ifrån alla partier som visat något större intresse för verksamheten. 

Den forskning som finns idag är inte speciellt omfattande och jag har 

upptäckt att mycket av materialet är långt ifrån nytt. Detta är ett problem 

när ett ämne nästintill följer medias intressevåg. Även om verksamheten 

funnits länge är det oftast bara när det kritiseras i media som andra talar 

om kvinnojourernas verksamhet. Det har varit av intresse för mig att ha så 

färskt material som möjligt för att se hur relationen mellan staten, 

kommunerna och kvinnojourerna ser ut idag.

Amnesty har varit de som skrivit mest om ämnet kring regeringen och 

kommunens inställning till kvinnojoursverksamheten. 2004års rapport från 

Amnesty ingick i deras globala kampanj ”Stoppa våldet mot kvinnor”. 

Följande år publicerades, ”Har ej prioriterat frågan”, som en uppföljning och 
                                               
3 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=2 090209
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komplettering. Båda dessa rapporter har fört med sig ett ökat intresse från 

kommuner som deltog i undersökningen.4

För att kunna undersöka om frågan har ställts som jag tar upp i kapitel 3 

har jag skickat ut mail till adekvata personer för ämnet, vidare fick jag 

möjlighet att träffa en medsyster från kvinnojouren i Lund för att få vidare 

information som annars inte var så lätt åtkomlig. 

1.4 Begrepp 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av termen sexualiserat våld, en 

beteckning som omfattar olika former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

som t.ex. misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, trakasserier osv.5

Jag har även använt begreppet verksamheten som synonym för 

kvinnojouren.

De som arbetar på kvinnojouren kommer i denna uppsats att refereras som 

medsyster. Medsyster är en term som Ulla Persson på kvinnojouren i Lund 

använder om sig själv och som är en bra beskrivning på jourkvinnornas roll 

inom verksamheten.

                                               
4 Amnesty 2005 Har ej prioriterat frågan s.3
5

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2005/06&bet=Ju40
2 090209
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2. Kvinnojourer i Sverige

Den första kvinnojouren i Sverige startades 1978 och länge var intresset för 

verksamheten svagt. 1984 bildades Riksorganisationen för Kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige, ROKS, 1996 valde sexton kvinnojourer att lämna ROKS 

och bilda Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR.6 Under det senaste 

årtiondet har en stor förändring skett, en debatt om verksamheten har växt 

fram och samhället har börjat få upp ögonen för kvinnojourerna. 

Sexualiserat våld är ett problem som funnits i alla tider och verkar inte 

försvinna. I Sverige stiftas det lagar som ska förebygga och straffa dessa

fruktansvärda brott, men det räcker inte. Var vänder sig då de som blivit 

utsatta? De finns en del valmöjligheter, förutom i akuta situationer där de

kan ringa polisen, har de för mer långsiktig hjälp möjlighet att vända sig till 

kvinnojouren. Kvinnojouren arbetar för att hjälpa utsatta kvinnor och deras 

barn med viktiga kontakter, akutbostad för de som står utan hem och att 

arbeta för en bättre livssituation. Frivilliga organisationer som kvinnojouren 

framställs mer och mer som ett komplement och till viss del en ersättning till 

den offentliga servicen.7 Kvinnojouren finns i de flesta kommuner idag, de 

finns även tjejjourer och kontaktmöjlighet via internet.8

Det finns idag ungefär 150 kvinnojourer i 289 kommuner, med flest antal 

jourer i de större kommunerna. 9

2.1 Faktorer och förutsättningar för att driva en kvinnojour

Kvinnojourerna i Sverige drivs till största del av eldsjälar som donerar sin tid 

åt verksamheten. Verksamheten samarbetar bl.a. med polismyndigheten, 

sjukvård, kommun och socialtjänst. Alla dessa och många fler spelar en 

viktig roll för den som är utsatt.10

                                               
6 http://www.kvinnojour.com/Mallar/publicent.aspx?SidID=10155 090209
7 Montin 2007 s. 54-55
8 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2157639.svd
9 http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/common/firapport_vald.pdf s.4
10 http://www.kvinnojour.com/omskr/1060813691/verks/



10

Pengar är en avgörande faktor för hur kvinnojourerna drivs. Förutom fonder 

och andra bidrag så kommer en del av jourernas intäkter från staten. Staten 

distribuerar ett ekonomiskt stöd som kommunen ansvarar för vilket 

kvinnojouren i sin tur kan ansöka om. Länsstyrelsen är ansvarig för en del 

bidrag som kan sökas av bl.a. kvinnojouren och sen kan de även söka bidrag 

hos socialmyndigheten. I en del mindre kommuner med få invånare kan 

verksamheten bli nekade bidrag eftersom man anser att socialtjänsten ska 

kunna hantera de få fall som kan tänkas uppstå.11 Om kvinnojouren inte 

skulle få pengar från sin kommun kan de ansöka om bidrag i annan 

närliggande kommun.

Problemet med att vara en förening som kvinnojouren är att de aldrig kan 

veta långt i förväg hur deras budget ser ut. Även om det finns statliga bidrag 

att söka kan dessa bidrag vara ämnade att stötta en form av projekt som 

inte alltid är möjlig för verksamheten, ett exempel kan vara att kvinnojouren 

ska driva ett projekt som handlar om hedersrelaterat våld, vilket inte alltid 

är möjligt för jouren att göra. 

Ett annat problem som kvinnojourerna kan stöta på är att eftersom de är en 

förening måste de finansiera sin verksamhet genom bidrag och stöd från 

fonder och stiftelser. De inte kan veta hur mycket de får i bidrag är det svårt 

att ha någon utvecklad framtidsplanering för verksamheten.

Den genomsnittliga summan som kvinnojouren får i bidrag från kommunen 

är 4:93 kr per invånare år 2004.12 Summan ser något annorlunda ut i Lunds 

kommun där man enligt verksamhetsberättelse för 2007 fick 2.06kr per 

invånare och år i bidrag.13

                                               
11 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.18
12 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.20
13 Verksamhetsberättelse Föreningen Kvinnojouren i Lund 2007
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2.2 Staten och kommunernas föreställningar om 

kvinnojoursverksamheten

Kommunerna i Sverige har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd, 

hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor.14 Kommunernas huvudsakliga 

uppgift är att fungera som välfärdsstatens förlängda arm. Utgångspunkten 

är att samhället ska ta sitt ansvar och att kommunerna inte bara kan förlita 

sig på frivilligorganisationernas insatser.15 Kommunerna är indelade i 

territorium och en av intentionerna med denna indelning var att skapa 

lokala välfärdspolitiska institutioner med hög professionalitet.16

Ett sätt för kommunerna att skapa resurser är genom samarbeten med 

föreningar som ägnar sig åt frivilligt arbete. Kommunerna utgör inte bara en 

viktig beståndsdel i välfärdspolitiken utan är även viktig i medborgarnas 

vardag. Kommunerna är en del av staten men betraktas som självstyrande 

enheter, som sammanhållna juridiska enheter, men denna sammanhållning 

är idag inte lika stark som den en gång varit.17 De kommunala gränserna 

löses upp på olika sätt och det utvecklas politiska beslutsfattande former 

sidan om den representativa demokratin och frivilligorganisationerna ses 

inte längre som ett tillskott för demokratisk utveckling, utan också som 

välfärdsproducenter.18. 

Amnesty är en av dem som fortsätter att försöka frammana staten och 

kommunernas intresse för problematiken om det sexualiserade våldet i vårt 

land. 2004 gav Amnesty ut en rapport om situationen för våldsutsatta 

kvinnor i Sverige. I rapporten behandlas situationen ur olika perspektiv, 

däribland kommuners inställning till sexualiserat våld. Amnesty framhåller

att många kommuner blundar för problemet och flertalet politiker anser att 

det inte ligger inom deras ansvarsområde.19 De flesta kommuner i Sverige 

har en kvinnojour och enligt Amnesty är det många kommuner som förlitar 

sig på kvinnojourens verksamhet.
                                               
14 Björkgren/Christiansson/Nilsson/Nilsson 2007 s.30-31
15 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.42
16 Montin 2007 s.36
17 Montin 2007 s.32
18 Montin 2007 s.66-67
19 Amnesty Mäns våld mot kvinnor i nära relationer s.41
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Att kvinnojourer ska prioriteras är främst ett ställningstagande från 

kommunerna. Regeringen har ett önskemål och en plan för att 

verksamheten ska finnas och utvecklas, men i praktiken är det upp till 

kommunerna och socialtjänsten huruvida kvinnojouren ska främjas. En 

handlingsplan bör finnas i varje kommun för hur de ska hjälpa de som 

utsatts för sexualiserat våld.20 I ett fåtal kommuner saknas kvinnojouren 

helt, de utsatta kvinnorna i de kommunerna får då söka sig till närmast 

liggande kommun för hjälp.21 I några av de mindre kommuner hävdar 

socialtjänsten att man inte haft så många fall av sexualiserat våld vilket har 

gjort att man inte fått rutin på behandling av sådana fall och att man då inte 

har kunskapen att hantera dem.22

Bristande kompetens inom området är ett problem för många inom 

socialtjänsten. Sexualiserat våld kommer under många skepnader och 

former, vilket innebär att för att kunna se och behandla den utsatta krävs en 

väldigt bred kunskap, en kunskap som socialtjänsten inte kan begära av 

sina anställda.23Den som inte har tillräckliga kunskaper om mäns våld mot 

kvinnor riskerar att inte se vidden av problemet och inte heller förstå 

sammanhanget. Det finns studier som visar på hur socialarbetare uppfattat 

kvinnors depressiva och passiva uppträdande tolkats som att de inte velat 

ha hjälp från socialtjänsten eller inte varit villiga att göra vad som krävts för 

att förändra sina situationer.24 Den bristande kompetensen kan resultera i 

att man inte förstår eller ser att en kvinna är utsatt för sexualiserat våld. 

I rapporten ”När var och en sköter sitt” framgår det att socialtjänstpersoner i 

huvudsak har två olika synsätt på kvinnojouren. Det ena synsättet

framhåller kvinnojourens arbete och ser verksamheten som ett värdefullt 

komplement till socialtjänsten. Det andra synsättet är att de använder 

kvinnojouren som en ersättning så dem inte behöver vidta egna åtgärder.25

                                               
20 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.9
21 Bender, Holmberg 2001 s. 43
22 Länsstyrelsen Östergötland s.12
23 Länsstyrelsen Östergötland Våldsutsatta kvinnor och deras barn s.4
24 Heimer/Posse (red.) 2003 s.101
25 Bender/Holmberg 2001 s.31-32



13

Spridning av information till allmänheten om kvinnojourerna är varierande 

mellan kommunerna. I en del av kommunerna som saknar handlingsplan 

för våld mot kvinnor, saknas även information om var kvinnorna istället kan 

vända sig.26 Många kommuner har ett gott samarbete mellan myndigheter 

och frivilligorganisationer medan det i andra inte finns någon som helst 

överblick av den hjälp som erbjuds. 

Efter Amnestys rapport ”Mäns våld mot kvinnor i nära relationer”, skrevs

ytterligare en rapport, ”Har ej prioriterat frågan”. I den senare från 2005

undersöker Amnesty kommunernas arbete för att bekämpa det 

sexualiserade våldet mot kvinnor. Enligt undersökningen är det väldigt få 

kommuner som har behandlat förekomsten av sexualiserat våld mot kvinnor 

i kommunen som en egen fråga.27

Vidare har undersökningen visat att det är enbart vid enstaka tillfällen som 

frågan har tagits upp till diskussion i många kommuner vid bl.a. 

informations och utbildningstillfällen där andra aktörer samlats så som 

polis, kvinnojour, brottofferjour m.fl. Amnestys uppföljande rapport “Har ej 

prioriterat frågan” har visat sig väcka intresset om det sexualiserade våldet i 

kommuner som tidigare inte haft ämnet på dagordningen.28

2.3 Kvinnofridspropositionen och andra målsättningar

1998 tillkom Kvinnofridspropositionen. Riksdagen antog regeringens 

proposition som bl.a. medförde att lagen om grov fridskränkning och lagen 

om kvinnofridskränkning infördes. Detta innebär att om en kvinna utsatts 

för kränkningar kan den som utfört kränkningarna, oftast en man, dömas 

för kvinnofridskränkning.29 Kvinnofridsreformen innebär en viktig milstolpe, 

inte minst när det gäller rättsutvecklingen. Den är med sin helhetssyn ett 

värdefullt redskap för förändring och förverkligande av reell jämställdhet 

mellan kvinnor och män – och av kvinnors mänskliga rättigheter.

                                               
26 http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/common/firapport_vald.pdf s3
27 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.7
28 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.3
29 Björkgren/Christiansson/Nilsson/Nilsson/ 2007 s.115
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I kvinnofridspropositionen står det ang. kvinnojourerna att det är viktigt att 

de får förbli ideella och existera på sina egna villkor. Trots att 

kvinnojourerna är beroende av stöd från den offentliga sektorn så bör så bör 

staten och kommunerna vara försiktiga med att ställa ensidiga villkor som 

krav för bidrag.30 Vidare står det även om hur viktigt det är att värna om 

kvinnojourernas frihet och oberoende. 

En del mindre kommuner har svårt att få fram resurser för att realisera 

kvinnofridspropositionen. Ett sätt för kommuner att engagera sig i frågan är 

att ge bidrag till organisationer som arbetar för att stoppa det sexualiserade 

våldet, t.ex. brottsofferjouren, kvinnojourerna m.fl. men det finns fortfarande 

kommuner som inte gett ut några bidrag. 

Kvinnofrid är, trots ett litet antal avvikande kommuner, ett prioriterat ämne 

på nationell nivå. Ett fortsatt ökande antal kommuner har idag ämnet på 

dagordningen under nämndemöten m.m. oftast i samband med 

budgetbehandlingar och hantering av motioner/interpellationer från 

enskilda politiskt engagerade personer.31

Endast fåtal av landets kommuner har antagit politiskt utarbetade

handlingsplaner och målformuleringar för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor, samt garantera våldsutsatta kvinnor rätten till adekvat stöd, hjälp 

och skydd. En del politiker anser att kvinnors utsatthet bäst handläggs av 

den förvaltning där behov omvandlas till sociala insatser. Det finns även de 

politiker som inte anser att sexualiserat våld är ett politiskt problem utan 

socialnämndens.32

Lund kommuns senaste rapport är från 2004 där man fokuserar på 

verksamheten inom socialtjänsten som heter Krisjour för kvinnor. 

Målsättning är bl.a. att kvinnan under behandlingen ska få kraft att 

förändra och förbättra sin livssituation.33

Miljöpartiet lämnat in en handlingsplan till Lunds kommun där man yrkar 

på att lyfta fram diskussionen om kvinnors utsatthet och att man ser till att 

                                               
30 Kvinnofrid,Prop.1997/98:55 s.61
31 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.14
32 Holmberg, Bender 2003 s.58-59
33 Verksamhetsberättelse Föreningen Kvinnojouren Lund 2007
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utbudet står i proportion till behovet. Miljöpartiet anser att eftersom 

Krisjouren i Lund har så stor efterfrågan på behandling och kötiden är lång, 

borde man sätta in mer resurser i till kvinnojouren i form av fler bostäder 

och samtalsrum.34

Fler politiska partier har lämnat motioner till sin kommunfullmäktige bl.a. 

har Centerpartiet i Umeå lämnat in en motion till sin kommun. I motionen 

föreslås en mer långsiktigplan gällande ekonomiskt stöd till kvinnojourer och 

se över möjligheter för att ha heltidsanställda.35

Riktlinjer och rutiner för socialtjänstens handläggning av enskilda ärenden 

har utvecklats under senare år, men saknas fortfarande i flertalet 

kommuner. En del kommuner har samma mål för att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor som när senaste handlingsplanen skrevs vilket kan vara med 

flera års mellanrum, det är bara ett mindre antal kommuner som ändrar 

handlingsplanen varje år.36 De riktlinjer som kommuner hänvisar till är 

oftast utarbetade av socialförvaltningen, som oftast fastställts av 

socialnämnden. Det är oftast inga större skillnader mellan olika kommuners 

handlingsplaner även om det kan förekomma variationer. Målet är det 

samma, att förebygga det sexualiserade våldet.37

Det är många kommuner i Sverige som har ett välfungerande samarbete 

mellan kommun, socialtjänst och de frivilliga kvinnojourerna.

Förhoppningen är att ett samarbete inte ska behöva frågas efter utan vara 

en självklarhet. Amnesty menar att kommunens ansvar sträcker sig utanför 

socialtjänsten och bör se till att de utsatta får ett fullgott skydd.38

                                               
34 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=10966&number=146264
35 http://www.umea.se/download/18.6fce81ea106c4d99a7c7fff3091/Motion_8.pdf
36 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.9
37 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.9
38 Amnesty Har ej prioriterat frågan 2005 s.10



16

3 Kvinnojour eller myndighet?

Valet mellan att gå till kvinnojour eller att gå till en myndighet varierar från 

kvinna till kvinna och olika situationer. Förutom socialtjänsten finns bl.a. 

polismyndighet, krisjour och kvinnojour. Alla dessa och fler jobbar för att 

hjälpa den som är i nöd, men på väldigt olika sätt. Myndigheterna arbetar på 

sitt sätt med de målsättningar de har utifrån lagstiftning m.m. De ideella 

verksamheterna som t.ex. kvinnojouren arbetar på sitt sätt med de mål och 

medel dem har.

3.1 Skillnaden mellan kvinnojouren och en myndighet

För att kunna titta på skillnader mellan myndighet och kvinnojouren så 

underlättar det att veta vad definitionen är av de båda instanserna.

En myndighet verkställer det regering och riksdag beslutar. Myndigheterna

är finansierade av staten och varje år ska dem lämna in en årsredovisning 

för att regeringen ska kunna följa upp och utvärderas.39

Om man ser till myndighetsförordningen kan man i § 6 läsa om hur 

myndigheter ständigt ska utveckla verksamheten och att genom samarbete 

med andra myndigheter samt ta till vara fördelar, gällande både den 

enskilda individen och staten som helhet.40

All makt utgår från svenska folket och riksdagen är dess främsta 

företrädare.41 Detta står att läsa om i regeringsformen som är grundlag i 

Sverige, i den behandlas strukturen för vårt statsskick. Enligt § 6 i 

regeringsformen är det Regeringen som styr riket men är ansvarig inför 

riksdagen. Det är i sin tur sen myndigheterna som utför verksamheten inom 

olika områden och tillämpar de lagar som beslutats av riksdag och 

                                               
39 http://www.regeringen.se/sb/d/2462
40 https://lagen.nu/2007:515
41 http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx
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regering.42 Varje myndighet har en ledning som ansvarar för att uppfylla de 

mål regeringen beslutat och att utföra dessa inom ramen för tillgängliga 

resurser.43 Det finns ca 550 myndigheter i Sverige. Det är regeringen som 

anställer myndighetschefen och överdirektören, medan all annan personal 

sedan anställs av myndigheten.44

Kvinnojoursverksamheten i Sverige är inte en myndighet utan en ideell 

verksamhet. De är inte kopplade till staten utan står själva för drivandet och 

förvaltandet av verksamheten.

Kvinnojouren är en förening, vem som helst kan starta en jour eftersom det i 

Sverige råder föreningsfrihet.45 En ideell förening behöver inte vara utformad

på något speciellt sätt men vi har i Sverige en tradition av att de ska vara 

uppbyggda i enlighet med demokratiska principer med styrelseledamöter

osv.46 . För att en förening ska räknas som ideell krävs det att de har ett 

ideellt ändamål som t.ex. politiska, religiösa, välgörande m.m. och inte är 

vinstdrivande.47

Det finns en markant skillnad även för den som arbetar för en förening i 

förhållande till en anställd på en myndighet. Arbetssituationen är i många 

fall mer komplicerad i en förening eftersom det oftast är under andra villkor 

t.ex. svåra arbetstider och resultat som ska uppnås. Kraven på kompetens 

är ofta höga men lönerna lägre.48

Socialtjänsten som är en myndighet har ett ansvar inför kommunen att ta 

hand om de som söker hjälp, men de har sällan samma möjligheter och 

kunskaper som en kvinnojour. Eftersom kvinnojouren har en stor bredd på 

vad dem erbjuder för hjälp kan det vara svårt för andra institutioner att 

ersätta eller erbjuda samma utbud. Socialen har regler och en budget som 

de måste följa vilket inte alltid tillåter utökad hjälp till dem som är i kris.49

                                               
42 http://www.regeringen.se/sb/d/2462
43 http://www.regeringen.se/sb/d/2083/a/12552
44 https://lagen.nu/2007:515 §22
45 Björkgren/Christiansson/Nilsson/Nilsson/ 2007 s.26
46 http://www.forening.se/bilda-och-verka-i-forening/definition-av-ideell-forening/
47 http://www.bolagsverket.se/foreningar/ideell/
48 http://www.voluntarius.com/Ideelllogik.htm
49 http://www4.o.lst.se/pdf/rapport200434.pdf s.5
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Kvinnojourer har i många år kritiserats för att de inte har någon adekvat 

utbildning inom området, trots detta är deras kunskaper oftast större än den 

som de sociala myndigheterna besitter och bör ses som en resurs av 

socialtjänsten.50

Ett av många problem med att söka sig till kommunens myndigheter är att 

det är så varierande saker man kan behöva hjälp med och då måste vända 

sig till ett stort antal olika avdelningar för att få hjälp. Som tidigare nämnt är 

kvinnojouren inte skyldig att anmäla ett brott men de uppmuntrar till att 

den utsatta gör en anmälan.51 En som söker sig till kvinnojouren kan få en 

medsyster från jouren som följer en under möten med advokater m.m.52

På de områden där kvinnojouren inte kan erbjuda direkt hjälp har de i 

många fall ett gott samarbete med myndigheter, en av jourens uppgifter är 

just att hjälpa kvinnor kontakta nödvändiga myndigheter som t.ex. polis, 

sjukvård och socialtjänst.53 En medsyster från kvinnojouren i Lund 

beskriver samarbetet med de kommunala myndigheterna som ytterst 

tacknämligt och att man under lång tid haft ett brett och givande 

samarbete.54

En kvinna som kommer ur en situation med sexualiserat våld kan 

skrämmas av att behöva skickas runt till olika myndigheter för att få ett fullt 

stöd. En del kan vara i behov av bostad, ekonomisk hjälp, juridisk hjälp 

m.m. vilket skulle innebära kontakt med mer än en myndighet. Många ser 

tryggheten i att få hjälp av enbart en person, på en och samma plats. Till 

kvinnojouren i Lund kommer främst kvinnor som först besökt socialtjänsten 

men som behöver hjälp på andra sätt än de kan få där eller känner att de 

inte riktigt blivit hörda.55

Det finns märkbara skillnader mellan en myndighet och en verksamhet som 

kvinnojouren. Man har bl.a. olika perspektiv och förhållningssätt inför lagen. 

                                               
50 http://www.boj.se/uploads/5/652/Socialtjnstens_ansvar__2_.pdf s.3
51 http://www.ellinor.se/rubrique.php3?id_rubrique=12
52 http://www.roks.se/mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik
53 http://www4.o.lst.se/pdf/rapport200434.pdf s.18
54 Muntlig information Ulla Persson kvinnojouren Lund 090123 
55 Muntlig information Ulla Persson kvinnojouren Lund 090123
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En förening är en samling av privata aktörer och de ska därför ses som just 

detta, vilket placerar kvinnojouren som en privat aktör i förhållande till 

lagen. Det finns ingen direkt lagstiftning om ideella föreningar. Eftersom det 

finns uppenbara brister i lagstiftningen när det gäller ideella föreningar kan 

verksamheten istället följa en omfattande praxis som att man bör ha minst

en revisor, hålla föreningsstämma osv.56

De flesta kvinnojourerna har övervägande frivilliga som donerar sin tid till 

jouren, ett fåtal jourer har anställda. Kvinnojouren i Lund har en 

heltidstjänst och en halvtidstjänst, resten av de som bidrar med sin tid är 

frivilliga pensionärer och ett antal studenter.57 De kvinnojourer som lyckats 

anställa folk kan stöta på problemet att de måste få tillräckligt mycket 

bidrag för att kunna betala ut löner. Detta hade inte varit ett problem i lika 

stor utsträckning om de hade varit en myndighet med någon form av 

ekonomisk säkerhet. 

Det verkar vara en gemensam syn från många kommuner och delvis av 

regeringen att kvinnojoursverksamheten är av stor vikt för samhället, kan

det då vara tänkvärt att i framtiden göra kvinnojouren till en myndighet? 

Det verkar finnas viss problematik med att verksamheten är ideell, så vem 

tar ansvaret för att främja verksamhetens effektivitet och framtid?

                                               
56 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd104898a3a9c80006965/kap16.pdf
090206
57 Muntlig information Ulla Persson kvinnojouren Lund 090123
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3.2 För och nackdelar med att göra verksamheten till en 

myndighet

Det finns fördelar med att göra verksamheten till en myndighet. En av dessa 

skulle kunna vara att man kan ha anställda, vilket skulle göra hjälpen mer 

lättillgänglig för de behövande. En annan fördel skulle vara att verksamheten 

får en fast budget och kan effektivisera sitt arbete, göra framtidsplaneringar 

och att man ev. skulle bli tvungen att ha verksamheten i varje kommun. 

En del kommuner hävdar att det kan kännas lättare för en kvinna att söka 

hjälp hos en kvinnojour och inte en myndighet, med rädsla för att bli 

registrerad eller att förlora sina barn. En del kvinnor som söker sig till 

myndigheter gör det inte i första hand för att de utsatts för våld utan 

behöver hjälp med mer praktiska saker som t.ex. en ny bostad, ekonomisk 

hjälp eller att få dokumentera fysiska skador.58 Det är viktigt att tänka på 

att inte alla situationer är akuta, även om övervägande antalet som söker sig 

till kvinnojouren är i behov av mer eller mindre akut hjälp. 

I ett fall från 2007 hade tre medsystrar på en kvinnojour i Tranås hjälpt en 

mamma att gömma sina barn. Pappan hade vårdnaden av barnen och därför 

blev sen medsystrarna från kvinnojouren åtalade för att hjälpt mamman. De 

friades eftersom kvinnojouren inte är en myndighet och kan därför anses ha 

agerat som privatpersoner. De hade därför ingen skyldighet att ta reda på 

mer fakta än att tro på mammans ord.59

Om vi ska se en fördel i detta fall är det att barnen och mamman fick skydd, 

hade de gått till en myndighet hade de haft skyldighet att se till alla 

omständigheter och hade därför inte kunnat hjälpa kvinnan eftersom hon 

inte hade vårdnad om barnen. Det var kanske inte rätt av kvinnojouren att 

ta ställning i en så problematisk vårdnadstvist, men de handlade efter vad 

de trodde var i barnens bästa intresse.

                                               
58 Bender/Holmberg 2001 s.53
59 http://www.sr.se/Ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2007-05-11&Artikel=1362224 090206
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Ulla Persson från kvinnojouren i Lund anser inte att de i Tranås handlat rätt 

och menar att kvinnojouren i Lund inte hade hanterat situationen på 

liknande sätt då de alltid försöker ta reda på så mycket information som 

möjligt i ett inkommet fall.60

I en handlingsplan från regeringen påpekar man att regelverk och 

myndigheters sätt att arbeta inte utan goda skäl får förhindra ett fördjupat 

samarbete. Ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter är av 

avgörande betydelse för att kunna hjälpa de som utsatts för våld. 61

Om vi tittar på fallet om kvinnojouren i Tranås kom lagen till kvinnojourens 

fördel. Om kvinnojouren skulle dömas som myndighet hade utfallet troligtvis 

blivit ett annat. I vissa fall kan lagen ha förbisett individen eller satt 

individen i direkt fara. Det är då jag anser att man måste se till 

helhetsbilden och inte enbart följa regelverket. Vi kan inte veta hur 

kvinnojouren hade agerat om de hade varit en myndighet och kan därför inte 

säga om situationen hade haft ett annat utfall. 

Många från både kvinnojoursverksamheten och regeringen arbetar för att 

förändra lagstiftningen när det gäller sexualiserat våld, både på straffnivå 

och förebyggande nivå där man vill se en förändring. Det är enligt 

regeringens handlingsplan 2007, av vikt att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

utifrån ett rättsligt perspektiv då det är bl.a. statens och kommunernas

ansvar att tillgodose de utsattas behov av stöd och skydd.62

Det är inte bara problem med att kvinnojouren inte är en myndighet, det 

finns klara fördelar med att vara en ideell verksamhet. Förutom tidigare 

nämnda förhållningssätt till lagen, så har verksamheten inga direkta 

skyldigheter till någon. Både regering och kommun kan ha önskemål och 

planer, men i slutändan har kvinnojouren själva bestämmanderätt. Med alla 

samarbeten finns det vissa förväntningar på verksamheten, dels att de ska 

ta emot alla som söker och dels att de ska försöka ha ett gott samarbete med 
                                               
60 Muntlig information Ulla Persson kvinnojouren Lund 090123
61 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf s.8
62 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf s. 5 
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andra instanser. Det enda en kvinnojour måste göra är att kunna redovisa 

verksamhetsplan, budget m.m. för att kunna söka vissa bidrag.63 Eftersom 

kvinnojouren är ideell bestämmer de själv vad de ska bedriva för sorts 

verksamhet, vad de ska syssla med och vilka projekt dem kan ägna sig åt.64

Den åsikt som verkar vara övergripande gällande för och nackdelar att 

kvinnojouren är ideell är att de hjälpsökande kan vara anonyma. 

3.3 Har frågan behandlats? 

Efter att ha belyst regering och kommuners inställning till kvinnojouren, 

ställer jag mig frågan om det skulle vara av intresse att göra kvinnojouren till 

en myndighet. Efter att behandlat för och nackdelar om huruvida det finns 

ett intresse att göra kvinnojouren till en myndighet, vill jag nu veta om 

denna fråga ställts på regeringsnivå.

Ett antal personer på Integrations- och jämställdhetsdepartementet

däribland Andreas Bergström, politisk sakkunnig, och Catharina Bildt,

Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni, fick förfrågan om detta ämne. Jag 

ställde frågan om varför kvinnojouren inte är en myndighet och om denna 

fråga hade ställts på regeringsnivå. Svar kom från Ellinor Fiebranz 

Andersson som är departementssekreterare på Jämställdhetsenheten 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 

De första kvinnojourerna i Sverige uppkom i början på 1980-talet, mot 

bakgrund av att det inte fanns något myndighetsalternativ. Sedan dess har 

frågan om kvinnojourernas ideella uppbyggnad i förhållande till det offentliga

åtagande varit en ständigt aktuell fråga.65

                                               
63 Björkgren/Christiansson, /Nilsson, Nilsson,/2007 s 92
64 http://www.kvinnojour.com/Mallar/publicent.aspx?SidID=10216
65 Ellinor Fiebranz Andersson 090114
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Samma fråga ställdes till Gudrun Schyman, hennes åsikt i ämnet upplevs 

relevant eftersom hon har lång politisk erfarenhet och har bildat föreningen

Feministiskt initiativ.66 Till svar fick jag;

Det finns ett värde i att det finns kvinnojourer som INTE är myndigheter utan 

dit kvinnor kan vända sig anonymt, utan risk för att bli rapporterade vidare till 

andra myndigheter, utan att vara rädd för att barnen ska tas ifrån dem osv.67

Som tidigare berört har kvinnojouren enligt lag ingen skyldighet att anmäla 

ett brott vilket kan kännas som en trygghet för en kvinna som inte ännu 

tagit steget eller har möjlighet att lämna en våldsam relation. 

Med myndighet följer lagstiftning och ibland repressiva åtgärder och det är inte 

alltid det som är det viktiga i en akut situation. Enligt min uppfattning finns 

det en stor samsyn i detta fast vi är många som tycker att arbetet som 

kvinnojourerna gör borde få mer pengar och att hela våldsproblematiken borde 

uppmärksammas väldigt mycket mer.68

Ett exempel på repressiva åtgärder kan vara, för att relatera till tidigare 

nämnda fall, att en utsatt kvinna som söker hjälp kan förlora sina barn. 

Socialtjänsten är tvungen att se till barnens bästa i en våldssituation, om 

risken finns att barnen kommer till skada i en våldsam relation kommer de 

att omhändertas av socialtjänsten. 

Rädslan av att förlora sina barn är en anledning till att många kvinnor inte 

vågar söka hjälp. Enligt en rapport från länsstyrelsen Östergötland så utgör 

sig socialtjänsten inte heller för att vara en trygg samtalspartner för utsatta 

kvinnor.69 Det är inte så troligt att rätt hjälp kan ges om inte den 

hjälpsökande känner sig trygg och kan berätta allt om sin situation.

                                               
66 http://www.feministisktinitiativ.se/
67 Gudrun Schyman 081221
68 Gudrun Schyman 081221
69 http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/C1E2DD7C-D002-4B13-9772-
F080E819151E/0/valdsutsatta_kvinnor_och_deras_barn.pdf
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Det finns en politiskt oberoende webtidning som heter Genusmagazinet. Den 

drivs utan vinstintresse och är politiskt oberoende. Deras intresse ligger i att 

belysa frågor som berör genus och jämställdhet. I en artikel på deras 

hemsida står att läsa om hur kvinnojourer borde ha ett myndighetsansvar 

för att de utsatta ska ha en så trygg miljö som möjligt. De hänvisat till ett 

reportage som sändes i SVT Rapport70 där kvinnor som är missnöjda med 

sin vistelse på kvinnojouren eller känner sig felaktigt behandlade. I 

reportaget tas det upp att kvinnor inte har möjlighet till upprättelse om de 

känner sig illa behandlade. Upprättelse för den som är missnöjd är inget 

som kan krävas eller kan räknas med eftersom kvinnojouren är ideell.71 En 

sådan verksamhet som kvinnojourerna bedriver ger heller inte möjlighet till 

någon insyn från t.ex. kommun eller länsstyrelse, kvinnojouren är inte 

skyldiga att lämna någon information förutom den som krävs för att kunna 

söka bidrag. Enligt Genusmagazinet anser socialstyrelsens jurister att ett 

avtal borde upprättas mellan kvinnojourerna och kommunerna så att de kan 

få insyn i en organisation som de faktiskt är ansvariga för.72 Kvinnojourerna 

får allt mer bidrag och det skulle vara rimligt att få insyn i en verksamhet 

som får så mycket medel från den offentliga sektorn. Att kvinnojourerna 

skulle få ett myndighetsansvar är av största vikt för de hjälpsökande 

kvinnornas skull.73

                                               
70

Aktuellt 090121 Kvinnojouren får skarp kritik besökt 090206
71 http://www.genusmagazinet.se/?p=308
72 http://www.genusmagazinet.se/?p=1178
73 http://www.genusmagazinet.se/?p=1178
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4. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka förväntningar som fanns 

på kvinnojourer i Sverige från olika perspektiv. Vidare uppkom en tanke för 

mig om hur kvinnojouren är ideell och om det kunde finnas ett alternativ till 

denna form av verksamhet. 

Huvudfrågan för denna uppsats blev således om kvinnojouren borde göras 

till en myndighet.

Att svara på denna fråga var mycket komplicerat eftersom det fanns 

åtminstone lika många fördelar som nackdelar och ingen av dem vägde 

tyngre än den andra. Att kvinnojouren är ideell verkar vara till 

verksamhetens fördel i många aspekter och att göra den till en myndighet 

skulle inte vara av intresse enligt den information jag fått fram från någon av 

de tillfrågade. 

Jag kontaktade Lunds kommun för att få veta om de hade en handlingsplan 

för sexualiserat våld och kvinnojoursverksamhet. Efter att ha pratat med 

olika avdelningar fick jag veta att den senaste handlingsplanen var från 

2004 och att den handlade om Kriscentrum för kvinnor. Handlingsplanen 

motsvarade inte den informationen jag sökte i första hand men var likväl 

intressant. Ett annat problem som fick min uppmärksamhet var att det inte 

var svårigheten i att få kontakt med någon som kunde hjälpa mig. När jag 

sökte efter information blev jag kopplad till en rad olika avdelningar inom 

kommunen, men ingen svarade. Min spontana reaktion var, om detta 

händer alla som ringer och vill ha hjälp oavsett om det är akut eller inte. Det 

finns dem som inte har möjlighet att ringa på den avsatta telefontiden eller 

som bara har en chans att söka hjälp, vad händer när de inte får svar? Jag 

tror att hjälpen skulle kunna effektiviseras. 

Det finns så många olika organisationer man kan vända sig till och visst 

finns det hjälp att få, en enda enhet för att hjälpa de utsatta hade kanske 

varit mer effektivt. Även man borde vara tacksam att det finns så många 

organisationer som hjälper utsatta människor så finns det kanske för många 

för att dem effektivt ska kunna hjälpa så många som möjligt. 
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För att tydliggöra några av aspekterna är en fördel att verksamheten skulle 

få mer pengar och en nackdel att de mister rätten att hålla de hjälpsökande 

anonyma. Ingen av dessa aspekter är viktigare än den andre, vilket betyder 

att det verkar vara till det bättre att verksamheten fortsätter vara ideell. 

Förutsättningarna för att verksamheten ska kunna finnas kvar är beroende 

av att fler politiker ser vikten av kvinnojourernas arbete och fortsätter att 

kämpa för ett gott samarbete. På regeringsnivå ser det ut som en förändring 

har skett i prioritering, de verkar förstå hur viktigt kvinnojourens arbete är. 

Regeringen har den senaste tiden visat ökat intresse för våldsproblematiken, 

men intresse räcker bara så långt, det är deras handlingar som avgör hur 

framtiden ska se ut. Frågan är om alla deras mål och visioner kommer att 

uppfyllas.

Jämställdhet och våld mot kvinnor har länge varit ett ämne som främst 

tagits upp av vänsterblocket. Idag har intresset för ämnet spridit sig till det 

borgerliga blocket. Moderaterna kallar sig idag för ”det nya arbetarpartiet”, 

de ställer stor fokus på att utarbeta handlingsplaner som ska öka stöd till de 

som utsattas för såväl mäns våld mot kvinnor som hedersrelaterat våld och 

förtryck i samkönade relationer. Kvinnojourerna har en stor roll i ”Det nya 

arbetarpartiets” framtidsplaner.74

                                               
74 http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/108065
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4.1 Slutdiskussion 

Jag eftersökte ett uttalande från socialdepartementet i frågan om det skulle 

finnas ett intresse av att göra kvinnojouren till en myndighet. Svaret som 

kom från Ellinor Fiebranz Andersson besvarade inte riktigt min fråga men är 

ändå av intresse. Jag kan inte säga säkert vad som menas med att det inte 

fanns något myndighetsalternativ när kvinnojourerna startades. En tolkning 

kan vara att kvinnojourernas uppbyggnad inte var förenlig med en 

myndighets uppbyggnad. En annan tolkning kan vara att kvinnojourerna 

uppkom eftersom myndigheterna inte erbjöd ett stöd som var tillräcklig för 

den sortens behov.

Jag tror att det är den senare tolkningen som menas i hennes svar. 

Lagstiftningen var minst sagt bristfällig under lång tid och erbjöd litet eller 

inget skydd för kvinnor som utsatts för våld. Det var först 1965 som det 

lagstiftades mot våldtäkt inom äktenskapet, lagen prövades först 1984.75Det 

är inte svårt att se att kvinnojourerna finns för att de uppfyller ett behov som 

inte tillgodosetts till fullo på annat håll. Även om lagstiftningen ändrades tog 

det lång tid för samhället att sträva efter samma riktlinjer. Än idag är 

jämställdhet ett ämne som måste diskuteras, än är det inte en självklarhet. 

Min uppfattning är att de mesta som skrivits har gjorts så endast för att man 

har behövt kritisera situationen för att den inte utvecklats. Det är först när

någon har skrivit om ämnet som de kommit på tal i högre instanser. Som jag 

tar upp i kapitel 2 hamnade mäns våld mot kvinnor på dagordningen i en del 

kommuner efter att Amnesty ställt frågan om deras engagemang. 

När det gäller artikeln från Genusmagazinet kan jag inte till fullo hålla med 

om deras resonemang. Att staten och kommunerna inte har insyn i 

verksamheten är kanske en av de största anledningarna till att kvinnor 

vågar söka hjälp. 

Jag anser att den offentliga sektorn är den som borde stå för den största 

delen av bidrag till kvinnojourerna eftersom de är en förlängning av 

socialtjänsten och att verksamheten behövs. Det är dessutom inte förenligt 

                                               
75 Björkgren/Christiansson/Nilsson/Nilsson 2007 s.114
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med kvinnofridspropositionen att staten och myndigheter skulle inkräkta på 

kvinnojourernas verksamhet. Kvinnofridspropositionen är som en grundsten 

i arbetet för jämställdhet i vårt land, att gå emot den anser jag vara ett steg i 

fel riktning.

Jag hade i början av denna uppsats en tanke om fördelarna av att göra 

kvinnojouren till en myndighet. Detta känns inte längre som den bästa 

lösningen, men jag tycker att en effektivisering borde övervägas av många 

kommuner. 



29

Referenser

Litteratur

Bender, Christine/ Holmberg, Carin; När var och en sköter sitt…Hur ser stöd 

och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? 

Sköndalsinstitutets arbetsrapportsserie nr 21 2001 

Björkgren, Katarina/Christiansson, Clara/Nilsson, Nilsson, Gabriella/Gun-

Inger; Att starta och driva tjej- och kvinnojour - en handbok från SKR Premiss 

förlag 2007

Heimer, Gun/Posse, Barbro (red) Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

Författarna och studentlitteratur 2003

Holmberg, Carin/ Bender, Christine; ”Det är något speciellt med den här 

frågan” Brottsoffermyndigheten 2003

Montin, Stig Moderna kommuner Liber AB 2007 upplaga 3:1

Övrigt 

Aktuellt 090121 Kvinnojouren får skarp kritik: 

http://svtplay.se/v/1413988/aktuellt/kvinnojour_far_skarp_kritik?cb,a136

6518,1,f,102541/pb,a1366516,1,f,102541/pl,v,,1413990/sb,k102539,1,f,10

2541

Ellinor Fiebranz Andersson Departementssekreterare Jämställdhetsenheten 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet: email 14 Januari 2009

Lunds Kommun: Verksamhetsberättelse Kriscentrum för Kvinnor 2004

Medsyster Ulla Persson kvinnojouren Lund: muntlig information 090123 



30

Schyman, Gudrun; personligt e-mail 21 december 2008

Verksamhetsberättelse Föreningen Kvinnojouren i Lund 2007

Elektroniska källor

Amnesty 2005 Har ej prioriterat frågan: 

http://www2.amnesty.se/hem.nsf/harejprioriterat/$File/har-ej-

prioriterat.pdf.pdf’

Amnesty Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: 

http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/19april2004/$File/svenskrapport.pdf

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=10966&number=146264

http://www.boj.se/uploads/5/652/Socialtjnstens_ansvar__2_.pdf

http://www.bolagsverket.se/foreningar/ideell/

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=2

http://www.ellinor.se/rubrique.php3?id_rubrique=12

http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/common/firapport_vald.pdf

http://www.forening.se/bilda-och-verka-i-forening/definition-av-ideell-

forening/

http://www.kvinnojour.com/omskr/

http://www.kvinnojourenlund.se/



31

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf

http://www.regeringen.se/sb/d/2462

http://www.regeringen.se/sb/d/2462

http://www.regeringen.se/sb/d/7617/a/108065

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____4933.aspx

http://www.roks.se/mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2157639.svd

http://www.umea.se/download/18.6fce81ea106c4d99a7c7fff3091/Motion_

8.pdf

http://www.voluntarius.com/Ideelllogik.htm

http://www4.o.lst.se/pdf/rapport200434.pdf

Kvinnofridspropositionen 1997/98:55 utgiven 1998 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/66/5406e038.pdf

Länsstyrelsen Östergötland Våldsutsatta kvinnor och deras barn: 

http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/C1E2DD7C-D002-4B13-9772-

F080E819151E/0/valdsutsatta_kvinnor_och_deras_barn.pdf

Myndighetsförordning (2007:515) https://lagen.nu/2007:515

www.schyman.se/motioner2005/amt%2005%20m%E4ns%20v%E5ld%20mo

t%20kvinnor.doc


