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What part of the welfare state is to be handled by the non-profit sector? This is something that 

is recurring in the Swedish political debate and lately there has been special focus on the 

women shelters. Questions have been raised about whether voluntary staff is competent 

enough to have responsibility for abused women, but the volunteers own view on the topic is 

nowhere to be found. Therefore the aim of this study was to examine voluntary workers in 

women shelters view on professionality in the work with abused women and also their view 

on what responsibility the public sector and the non-profit sector should have for abused 

women. We had a qualitative approach since we wanted to find a variety of individual 

opinions among the volunteers. Therefore we have conducted eight semi-structured interviews 

on voluntary workers in women shelters. After collecting our material we used professional 

theories for support in our analysis. Our conclusions were that the volunteers in women 

shelters value a somewhat professional attitude, but they consider empathetic values to be the 

most important in volunteers in women shelters. The volunteers also thought that the public 

sector should take a greater responsibility for abused women, but that the non-profit sector 

still was needed. 
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Problemformulering 

Sverige har traditionellt tillhört den välfärdsregim som bygger på att en stark stat 

har huvudansvar för medborgarnas hälsa och välmående (Esping-Andersen 1990, 

s. 65ff). Under senare år har dock en rörelse mot ett mer individualiserat samhälle 

synts när det gäller värderingar och vilka som utför tjänster inom välfärdsstaten 

(Trädgårdh 2010, s. 26). Något som kan förklaras både genom ett växande 

inflytande från USA och ett försämrat ekonomiskt läge där den offentliga sektorn 

inte kan leva upp till allmänhetens förväntningar. Detta syns både genom växande 

privatisering inom välfärden och att ett större ansvar hamnar hos ideella 

organisationer (Trädgårdh 2010, s. 26). Frivilliga organisationers ansvarsområden 

är något som ständigt diskuteras. Ofta ses det som att kommunen har ett 

grundläggande ansvar för sina invånares välfärd och de frivilliga organisationerna 

är friare i sin verksamhet och kan lägga större fokus på specifika målgrupper i 

jämförelse med kommunen (Dahlberg 1999, s. 279). 

 

Så vilka verksamheter är det då som ska innefattas i kommunens ansvar och vilket 

ansvar ska läggas på de frivilliga organisationerna? År 2012 var det 

kvinnojourernas tur att bli omdebatterade utifrån denna fråga. Abrahamsson 

(2012), riksdagsledamot för moderaterna, lyfte i en debattartikel en oro över att 

allt för många kvinnojourer drivs ideellt och att utsatta kvinnor riskerar att möta 

oprofessionell personal eller jourer som är stängda på grund av personalbrist och 

dålig ekonomi.  För en gångs skull var alla som yttrade sin åsikt i frågan rörande 

överens om att detta är ett problem. Instämmande kommentarer kom från både 

vänsterpartiet (Stockholmsvänstern1) och Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige, ROKS, (Beausang 2012). ROKS menade också att de länge 

efterlyst större ansvar från kommunerna utan att få gensvar. Siffror från 

Socialstyrelsen visar att ca 78 % av landets kvinnojourer drivs ideellt och 15 % 

drivs kommunalt, och det är en stor skillnad mellan jourerna. De ideella jourerna 

har i mindre utsträckning anställd personal på plats dygnet runt och förlitar sig i 

större grad på ideell personal. De ideella kvinnojourerna är även ofta mindre, men 

tar i större utsträckning emot även barn, vilket innebär att barn som bevittnat våld 

                                                           
1 Årtal saknas. 
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i större utsträckning möter ideell personal på kvinnojourerna (Socialstyrelsen 

2015). 

 

En del av Abrahamssons (2012) oro kring att jourer drivs ideellt är att den ideella 

personalen i större utsträckning är oprofessionell. Men stämmer det? Vem det är 

som väljer att engagera sig ideellt och varför finns det en mängd forskning på. 

Någon direkt korrelation mellan att engagera sig ideellt och andra faktorer, som 

till exempel ålder och socioekonomisk status, finns i stort sett inte (Dekker & 

Halman 2003, s. 3ff). De skäl ideella uppger till att de börjar engagera sig i 

frivilligorganisationer varierar också stort. Bland de vanligare är att man väljer att 

arbeta ideellt för att man på något sätt vill påverka samhället, att man vill öka sin 

anställbarhet, eller av sociala skäl, att man vill träffa nya människor och utöka sitt 

sociala sammanhang (Prouteau & Wolff 2008, s. 316-318, 333). Det går alltså inte 

att peka på vem som engagerar sig ideellt, vilket även kan innebära en blandad 

kompetens hos de som arbetar ideellt på landets kvinnojourer. Att säkerställa att 

alla som söker hjälp vid en kvinnojour som är bemannad med ideella får ett 

rättssäkert och professionellt bemötande kan således vara svårt. Det är just 

osäkerheten kring huruvida den ideella personalen har nödvändig kompetens och 

kunskap inom ämnen som juridik och psykologi som Abrahamsson (2012) menar 

är avgörande för att kvinnojourer inte ska drivas i en ideell regi. 

 

Åsikter om hur Sveriges kvinnojourer bör drivas kommer alltså från både 

kvinnojourernas egna talespersoner och politiska partier, och i dessa yttranden kan 

man utläsa allt från en önskan om att kommunen ska ha en högre inblandning i 

arbetet till en misstro till att ideellt bemannade kvinnojourer kan ge ett gott 

bemötande. Misstron till de ideellas kompetens baseras i att de ideella inte har rätt 

utbildning och därmed inte kan vara professionella på samma sätt som anställda 

på kvinnojourer. Kvinnojourernas arbete mot mäns våld mot kvinnor är ett socialt 

arbete med en lång tradition. Då ideella utför en stor del av arbetet med 

våldsutsatta kvinnor är deras erfarenheter av professionalitet i arbetet med 

våldsutsatta något som är till nytta för den framtida utvecklingen i den här frågan 

och deras åsikter är alltså något som bör undersökas. 
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De ideellas syn på frågan om huruvida de har rätt kompetens för att arbeta med 

våldsutsatta kvinnor är något vi anser bör undersökas och tas hänsyn till. Anser de 

att de behöver vara professionella, och hur bör deras roll stå i relation till de 

anställda? Med sin direkta inblick i kvinnojourernas arbete blir det också 

värdefullt att undersöka hur de anser att offentlig respektive ideell sektor bör ta 

ansvar för våldsutsatta kvinnor. Detta är något vi tagit fasta på och väljer att se 

närmare på i vår undersökning. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur ideell personal inom kvinnojourer 

ser på professionalitet samt vilket ansvar ideell personal på kvinnojourer anser att 

ideell respektive offentlig sektor bör ha för våldsutsatta kvinnor. 

Frågeställningar 

 Förhåller sig ideella på kvinnojourer till professionalitet och i så fall hur? 

 Menar ideella på kvinnojourer att det finns skillnader i professionalitet 

mellan anställda och ideella och i så fall vilka skillnader? 

 Hur förhåller sig ideell personal på kvinnojourer till ansvaret hos offentlig 

respektive ideell sektor för våldsutsatta kvinnor? 

Begreppsförklaring 

Ett flertal av undersökningens begrepp kan tolkas på flera sätt. Därför har vi en 

kortare lista på vad vi syftar till när vi använder vissa begrepp i olika 

sammanhang. 

 

Ideellt arbete - Arbete som utförs av personer som inte är anställda och 

inte heller får ekonomisk kompensation. 

 

Ideell personal - Personer som arbetar ideellt i en verksamhet. Vi kommer 

undvika ordet volontär eftersom de jourer vi varit i kontakt med i större 

utsträckning hänvisar till sin personal som ideell. Vissa forskningskällor använder 
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dock begreppet volontär, varför det ändå kan förekomma på vissa platser i 

uppsatsen. 

 

Kvinnojour - Idéburen verksamhet som syftar till att stötta våldsutsatta kvinnor 

och arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourer är i regel ideella 

verksamheter men det finns kommuner som driver egna skyddade boenden och 

har verksamheter som liknar de ideella kvinnojourernas. Kvinnojourer driver ofta 

skyddade boenden för våldsutsatta men har i flera fall också annan 

stödverksamhet, till exempel telefonjour. 

 

Skyddsjour - Ett ord som används för att beskriva jourer som inte bara tar emot 

kvinnor. De senaste åren har vissa kvinnojourer gått från att bara ta in kvinnor i 

sitt boende till att nu öppna för skyddsbehövande människor av alla kön. En av de 

jourer vi har varit i kontakt med för vår undersökning är en så kallad skyddsjour. 

Det finns också andra benämningar på den här typen av jourer, till exempel 

familjefridsjour. Skyddsjourerna är i regel organiserade på samma sätt som 

kvinnojourerna, alltså ideella organisationer med stark idégrund. 

 

Jour - Då vi varit i kontakt med både kvinnojourer och skyddsjourer har vi valt 

att i analysen använda oss av ordet jour som ett samlingsbegrepp för de två 

jourtyperna. 

 

Skyddade boenden - Anonyma boenden för personer som är utsatta eller riskerar 

att bli utsatta för våld. Ofta finns det personal på skyddade boende som kan 

tillhandahålla stöd och hjälp.   

 

Offentlig sektor - Statlig och kommunal verksamhet. 

 

Ideell sektor - Icke-vinstdrivande och idéburna organisationer. 
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Bakgrund 

Kvinnojourers utveckling 

Kvinnojourerna igår 

För att förstå hur kvinnojourerna uppkom måste vi backa bandet till sena 1970-

talet, då diskussionen om våldsutsatta kvinnor var nästintill obefintlig och hur 

hjälpen för våldsutsatta kvinnor skulle se ut inte var en politisk fråga. 

Kvinnojourerna startade med syftet att stötta andra kvinnor som hade blivit utsatta 

för våld (Bylund 2008, s. 291f). De arbetade också opinionsbildande för att mäns 

våld mot kvinnor skulle aktualiseras och få utrymme i det politiska spelet (Bylund 

2008, s. 292). Om kvinnojourerna skulle få en plats i det politiska spelet skulle det 

kunna medbringa att samhället och staten skulle se mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem och att man skulle förklara det på en strukturell nivå (Bylund 

2008, s 292). Den strukturella förklaringen skulle då ersätta den tidigare om att 

våld mot kvinnor skulle bero på individuella avvikelser (Enander, Holmberg & 

Lindgren 2013, s. 11). Kvinnojourerna uppkom i en tid när den största delen 

sociala organisationer var offentliga. Staten lyckades dock inte tillgodose de 

behov som samhället efterfrågade vad gäller stöd och hjälp för våldsutsatta 

kvinnor. I det vakuum som uppstod bildades då kvinnorörelserna (Enander, 

Holmberg & Lindgren 2013, s. 12). När kvinnojourerna startades så fick de inga 

bidrag från staten utan stod helt på egna ben i finansieringen av jouren (Bylund 

2008, s. 294). 

 

När riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, 

grundades 1984 som en paraplyorganisation till kvinnojourerna hade grundarna en 

stark feministisk syn som genomsyrade såväl stadgar som målen för verksamheten 

(Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 20ff). Tack vare sin könspolitik och sin 

okonventionella organisering fick ROKS mycket plats i media (Enander, 

Holmberg & Lindgren 2013, s. 20ff). Som följd av att ROKS uppmärksammats 

fick de större utrymme och under 1990-talet hade de möjlighet att påverka både 

kunskapsbildning och politiska åtgärder rörande mäns våld mot kvinnor. Vissa 
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menar att det var just ROKS starka position som öppnade upp för att delar av 

verksamheten skulle bryta sig loss och bilda ytterligare ett riksförbund, SKR, idag 

Unizon, (Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 20ff). Andra menar att det var 

skillnaden i hur begreppet feminism definierades som var brytningspunkten för att 

SKR bröt sig loss från ROKS (Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 20ff). 

Kvinnojourerna idag 

Idag finns det två riksförbund, ROKS och Unizon till vilka jourerna kan välja att 

vara kopplade (Unizon2, ROKS3). Bylund (2008, s. 298) menar att i dagens 

Sverige är de ideella kvinnojourerna beroende av bidrag och finansiering från 

externa aktörer. Vidare skriver hon att det finns nackdelar med det då många av 

bidragen ges till projekt och inte till grundverksamheten, således har jourerna 

svårt att planera sin verksamhet (Bylund 2008, s. 298f). Inom vissa jourer 

uttrycker man att de statliga bidragen är bra men att det ökar risken för 

kooptering, vilket innebär att organisationen blir beroende av staten och att 

organisationens grundstenar och värderingar sakta förändras för att “matcha” det 

arbete som staten förespråkar (Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 14). 

 

Något som är återkommande i litteratur och som senare diskuteras i tidigare 

forskning är att kvinnojourerna idag tar emot placeringar från socialtjänsten och 

att samarbetet mellan dem har utökats (Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 

129ff). Enander, Holmberg & Lindgren (2013, s 129ff) menar att kvinnojourerna 

idag jobbar på uppdrag av socialtjänsten. När kvinnojourerna har tagit emot en 

kvinna som utsatts för våld och ett biståndsbeslut från socialtjänsten har fattats 

arbetar kvinnojourerna utifrån samma regelverk som socialtjänsten i de frågor 

som rör den tjänst socialtjänsten har köpt av kvinnojouren. I praktiken innebär det 

bland annat att kvinnojouren måste göra en social dokumentation av varje kvinna. 

Med stöd av dokumentationen ska kvinnojouren tillsammans med socialtjänsten 

och kvinnan göra en genomförandeplan som ska innehålla de åtgärder och insatser 

kvinnan behöver (Enander, Holmberg & Lindgren 2013, s. 129f). 

  

                                                           
2 Årtal saknas 
3 Årtal saknas 
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Metod 

Metodmässiga överväganden 

Undersökningen som uppsatsen bygger på utgår ifrån att studera personer som 

arbetar ideellt på kvinnojourers skyddsboenden, hur de talar om professionalitet 

och hur de ser på den offentlig respektive ideell sektorns ansvarsfördelning. 

Bryman (2013, s. 340 ff) poängterar att kvalitativ forskning lämpar sig bäst när 

man inte är ute efter en objektiv verklighet utan snarare efter att konstruera en 

subjektiv verklighet. Således ligger fokus på individens uppfattade verklighet, 

vilket skiljer sig från fokus inom kvantitativ forskning, där fokus ligger på 

insamlingen av numerisk data och den objektiva verkligheten (Bryman 2013, s. 

343, 151). Bryman (2013, s. 371) skriver vidare att den kvalitativa ansatsen oftare 

genererar fylligare och mer djupgående svar och att de djupare svaren kan göra att 

man får insikt på en mikronivå. I undersökningen som uppsatsen bygger utgår vi 

från egna erfarenheter och upplevelser hos den som blir intervjuad. Den 

kvalitativa ansatsen passade således undersökningen väl då det är just upplevelser 

och djupgående berättelser vi är intresserade av.   

 

Inom den kvalitativa ansatsen finns det även flera olika metoder som är 

tillämpningsbara. Den metod som var mest användningsbar i den här 

undersökningen var intervju, eftersom vi var ute efter respondenters subjektiva 

verklighet. Det som skiljer den semistrukturerade intervjun från den 

ostrukturerade intervjun är att den ostrukturerade intervjuformen ofta kan liknas 

vid ett fritt samtal, där den som blir intervjuad pratar och associerar fritt utifrån ett 

generellt tema. I en semistrukturerad intervju utgår man från några specifika 

teman. Det resulterar i att intervjun å ena sidan kan innehålla korta detaljerade 

frågor, men å andra sidan också innehålla djupgående och fylliga svar (Bryman 

2013, s. 41). Därför valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju. Vi 

hade också en intervjuguide där vi hade teman som vi ville få svar på (Se bilaga 

3). Våra teman följde inte nödvändigtvis den ordning som de på förhand stod i 

men de blev någon gång under intervjun besvarade.          
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Metodens förtjänster och begränsningar 

Fördelarna med en semistrukturerad är att den som blir intervjuad kan tala fritt, 

samtidigt som våra specifika teman gör att vi som intervjuare får svar på det som 

efterfrågas. Känner forskaren att den som blir intervjuad berättar om något som är 

intressant kan hen fråga vidare om det, och sedan falla tillbaka till sina teman. 

Semistrukturerad intervju som insamlingsmetod är även effektiv då den genererar 

svar på samma tema på flera intervjuer. Därmed blir också analysen av materialet 

blir lättare att genomföra och undersökningen blir mer sammanhållen. 

 

Begränsningar som den valda metoden kan innebära är att den som blir intervjuad 

har något som kan vara relevant för undersökningen som ligger utanför våra 

teman. Vid intervjuer är det också alltid en svaghet att man som forskare på ett 

omedvetet plan påverkar den man intervjuar. Sättet man som forskare ställer 

frågor på och vilka ord man väljer kan påverka den man intervjuar till att inte 

våga säga sanningen. Det kan vara att frågan är värdeladdad eller att respondenten 

inte vet svaret på frågan och detta kan leda till att respondenten modifierar sitt 

svar för att inte tappa ansiktet. Det är därför väldigt viktigt att vara så neutral som 

möjligt när man intervjuar personer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 185 ff). Man 

kan också motverka intervjuareffekten genom att man som forskare följer upp 

med frågor i fall det blir oklarheter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 185 ff).  

Urval 

För att de personerna vi intervjuar skulle passa in i det syfte som formulerats 

sattes vissa kriterier upp. Personerna måste vara aktiva eller tidigare ha varit 

aktiva som ideella på en kvinnojour med skyddat boende och haft kontakt med 

våldsutsatta kvinnor där. Under intervjuerna samlades även information angående 

ålder och kön in, men vi försökte inte få en spridning på de som intervjuas utan vi 

lägger fokus på att kunna inkludera så många som ville delta som möjligt. 

Studiens omfång innefattade åtta intervjuer från tre olika jourer. I uppsatsen 

kommer de personer som intervjuats presenteras som respondent 1-8. 

 

Undersökningens fokus ligger på ideella vid kvinnojourer men vid sökandet efter 

ideella som kunde ställa upp i vår undersökning fick vi även svar från en så kallad 
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skyddsjour som tar emot personer av alla kön och inte bara kvinnor. Skyddsjouren 

var en kvinnojour fram tills mycket nyligen. Vi kom fram till att detta inte innebar 

något hinder utan att vi ändå kunde använda respondenter från skyddsjouren då de 

framförallt jobbar med och har erfarenhet av målgruppen som vår uppsats 

fokuserar på, våldsutsatta kvinnor. 

 

Av syftet kan man utläsa att undersökningen har fokuserat på personer som 

arbetar ideellt inom kvinnojourers skyddade boenden. Vi tog därför kontakt med 

ansvarig/samordnare för de ideella och fick således kontakt med personer som 

ville ställa upp på en intervju (Se Bilaga 1). Enligt Bryman (2013, s 175,434) 

kallas det ett målinriktat urval när forskaren väljer ut personerna som ska delta i 

studien, med syfte att få relevant information till undersökningen (Bryman 2013, 

s. 175, 434). Samordnaren skickade ut vår förfrågan i de kontaktlistor för ideella 

hen hade och de som ville delta tog således kontakt med oss och en tid bokades 

för intervju. Den här metoden för att ta fram respondenter kan enligt Bryman 

(2013, s. 434) ses som ett snöbollsurval. Han förklarar modellen som att man 

frågar en person om hjälp och denne leder sedan oss vidare genom att ge ett nytt 

namn på en person som hen tycker vi kan prata med. En förtjänst med vår valda 

urvalsmetod var att de personerna intervjuade passade det syfte vi hade 

formulerat. En brist man kunde se med urvalsmetoden var att den inte 

nödvändigtvis blev representativ för populationen. Men vi ansåg att det inte 

gjorde något eftersom det var en utvald grupp vi ville undersöka och vi var mest 

fokuserade på upplevelser och händelser. 

Metodens tillförlitlighet 

Reliabilitet skulle även kunna översättas som hur tillförlitlig en undersökning är. 

Kan man göra om samma undersökning och få exakt samma resultat igen 

(Bryman 2013, s. 49)? Bryman (2013, s. 352) skriver att det är svårt att ha en god 

reliabilitet när man har en kvalitativ ansats, då man inte kan frysa en social 

kontext. Han skriver vidare om två typer av reliabilitet, extern och intern. Den 

externa innebär alla yttre faktorer som påverkar. Till exempel: Vem intervjuas? 

Hur har jag kommit i kontakt med denne? I undersökningen som låg till grund för 

vår uppsats var det svårt att ha en hög reliabilitet. Den metod, semistrukturerade 
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intervjuer, är svåra att göra om och få exakt samma svar. Som tidigare skrivet går 

det inte att frysa en social kontext och alla yttre omständigheter som påverkar 

studien kan man som forskare inte göra om. Bryman (2013, s. 352) behandlar 

detta och konstaterar att det är svårt, men att en strategi för att göra det så bra som 

möjligt är att den som gör intervjun ska gå in med samma sociala roll och samma 

insikt som när intervjun gjordes första gången. Den interna reliabiliteten innebär 

att om man är flera som gör en undersökning ska man gå in med samma 

förutsättningar och man ska ha en enad bild av hur materialet ska tolkas (Bryman 

2013, s. 352). Vi var i vår undersökning två personer, vilket gjorde det viktigt att 

vi diskuterade hur vi tolkade vårt insamlade material så vi fick samma bild av det. 

Vi hade vissa givna teman som vi letade efter, men diskuterade också om det 

kunde urskiljas nya intressanta mönster. 

 

Ett annat kriterium som ställs på forskaren när hen ska göra sin studie är validitet. 

Validitet innebär huruvida de slutsatser man drar av en undersökning har ett 

samband eller inte (Bryman 2013, s. 50). Precis som att man delar upp reliabilitet 

i extern och intern reliabilitet delar man också in validitet i extern och intern 

validitet. Den externa validiteten behandlar huruvida man kan dra generella 

slutsatser utifrån det material som insamlats (Bryman 2013, s 352). Här får den 

kvalitativa forskningen kritik då urvalet ofta är mindre än i kvantitativ forskning 

(Bryman 2013, s. 352). Den interna validiteten rör hur väl de observationer man 

gör och teoretiska begrepp man analyserar med stämmer överens (Bryman 2013, 

s. 352). I denna studie var således graden av intern validitet högre än graden av 

extern validitet eftersom vi vid intervjuerna kunde förtydliga och fråga hur 

personerna vi intervjuat menade. 

 

Kritik som kvalitativ forskning ofta får är huruvida den kan ställa sig objektiv. 

Bryman (2013, s. 355) skriver att det inom samhällsforskning är nästintill 

omöjligt att vara objektiv. Forskaren måste istället förhålla sig på ett vis som visar 

att hen har agerat i god tro och inte låtit sina egna värderingar ta för stor roll 

(Bryman 2013, s. 355). Alltså är det nästintill omöjligt för en forskare att vara helt 

objektiv under intervjuerna och vid analysen av materialet. Forskaren har alltid en 

ingång i det som hen forskar om, oavsett om det är tidigare forskning eller om det 

är egna erfarenheter (Bryman 2013, s. 355). Vi som gjorde undersökningen gick 
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också in med en viss förförståelse och egna åsikter angående hur vi tyckte att det 

borde vara. Vi som intervjuare behövde hålla oss neutrala i hur vi under intervjun 

valde att ställa frågor. Eftersom vi var ute efter att undersöka hur ideella ser på 

professionalitet var det av yttersta vikt att de med egna ord fick beskriva vad de 

tycker. En faktor vi också fick väga in var att anpassa språket efter vilka vi 

intervjuade då vi inte kan förutsätta att alla respondenter hade den akademiska 

förförståelsen vi har. 

Analys av materialet 

Materialet som samlades in vid intervjuerna blev först inspelat och i de flesta fall 

transkriberades det samma dag. För att inte råka missa delar av intervjun som är 

viktiga för analysen lades stor noggrannhet vid att hela intervjun transkriberades. 

Efter att det insamlade materialet överförts till skrift påbörjades den egentliga 

analysen. Kodning var en viktig del av analysen, det gjorde vi direkt efter 

transkriberingen för att sortera och få överblick över det insamlade materialet. 

Kodning innebär att materialet delas in i olika kategorier, så kallade nyckelteman. 

Tillexempel efter frågeställningarna eller de teoretiska begrepp vi valde att utgå 

ifrån. Det är ett effektivt sätt att se så att enskilda utsagor inte ges för stort 

utrymme utan att man verkligen ser tydliga mönster i sitt material (Jönson 2010, s 

56ff). Kodning är också något Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194ff) tar upp 

när de skriver om tre olika stadier en analys går igenom. Stadierna är sortering, 

reducering och argumentering, och beskriver väl den process vi arbetade utifrån i 

vår analys av materialet. Det var framförallt i sorteringen av materialet som 

kodningen var till stor hjälp, och kodningen skedde framförallt efter förbestämda 

ämnen men också utifrån teman som dök upp när vi utforskade materialet. När 

materialet hade sorterats i olika ämnen reducerades det, eftersom det var omöjligt 

att redogöra för allt samlat material (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194ff.). Här 

var det viktigt att hålla fokus på vilka delar av materialet som var representativa, 

vilka som kunde besvara syftet och frågeställningarna och vilka som kunde 

förklaras utifrån våra valda teorier och hålla oss till dem. Tillslut ska det 

insamlade materialet argumenteras för. Materialet lyftes då från det enskilda 

sammanhanget som det hittills har utgjort och användas för att beskriva ett större, 

mer allmängiltigt, sammanhang (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194ff). 
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Etik 

Ett etiskt förhållningssätt är något som är viktigt vid all forskning, men då den här 

undersökningen hamnade så pass nära en utsatt brukargrupp som våldsutsatta 

kvinnor är kommer mycket stor vikt läggas vid etik och anonymisering. I och med 

den utsatta brukargruppen vände vi oss inte heller till brukarna i vår undersökning 

utan direkt till de ideella. Att ställa upp som deltagare i en intervju kan verka 

simpelt, kanske framförallt för den som intervjuar då själva intervjun bara är en 

liten del av arbetet (Nyström 2012 s. 74ff). Men man måste alltid vara medveten 

om att de frågor man ställer och den situation man sätter den som blir intervjuad i 

kan starta nya tankeprocesser och påverka den intervjuade mer än vi tror. Detta är 

inte nödvändigtvis något dåligt men något som det är viktigt att vara medveten om 

och därför lägga extra stor vikt vid utformningen av de frågor och teman intervjun 

ska innehålla (Nyström 2012 s. 74ff). 

 

De fyra forskningsetiska huvudkraven var grundläggande för undersökningen men 

vikt lades även vid ett etiskt förhållningssätt utöver dessa. Det här gjordes för att 

grundkraven utgjorde en god bas, men inte täckte in alla känsliga faktorer som 

undersökningen rörde. Den känsliga brukargruppen innebar att vi lade ett allmänt 

större fokus på ett etiskt förhållningssätt och då specifikt fokuserade vi på en 

grundlig anonymisering. Informationskravet, det vill säga att deltagarna hade den 

information som krävdes för att kunna göra ett informerat samtycke till att delta 

(Vetenskapsrådet 2002), uppfylldes genom att deltagarna fick både skriftlig och 

muntlig information om intervjun innan den började. De fick 

också kontaktuppgifter för att de skulle kunna be om ytterligare information eller 

dra sig ur studien när helst de vill. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) var 

inte ett problem för oss att uppnå i och med att de personer som deltar aktivt 

fattade beslutet att vara med i intervjun. Viktigt var dock att deltagaren var 

informerad om sin rätt att dra sig ur studien när helst hen ville. Detta löste vi 

genom att respondenterna fick underteckna ett samtyckesbrev innan intervjun 

startar där de ges information om att de kan dra sig ur när de vill, samt vad 

undersökningen handlar om och vad den kommer användas till (Se bilaga 2). 

Vidare ställdes krav på konfidentialitet, det vill säga att när känsligt material 

samlas in ska det förvaras på ett säkert sätt och inte hanteras ovarsamt 
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(Vetenskapsrådet 2002). Här föll ett stort krav på vår undersökning, med tanke på 

vår känsliga målgrupp. Extra stor vikt lades vid att varken våra intervjuobjekt 

eller deras arbetsplatser går att identifiera i den färdiga studien. Anonymiseringen 

gjordes så väl att chefer och annan personal på boendena inte kunde härleda svar 

till enskilda individer, för att deltagarna skulle känna sig trygga i att de kunde 

lämna den information de vill. I de fall då extra känslig information lämnades 

redan i intervjun skedde anonymisering redan vid transkribering av 

intervjumaterialet. Vid analysen ändrades även numreringen av respondenterna 

för att förhindra att svaret skulle kunna härledas till en specifik person. Allt 

insamlat material lagrades på lösenordskyddade datorer. För att till sist uppfylla 

nyttjandekravet behövdes inga extra åtgärder, då det går ut på att den information 

som samlas in inte ska användas till annat än det man inledningsvis informerat om 

(Vetenskapsrådet 2002). Eftersom den insamlade informationen i det här fallet är 

en del av en kandidatuppsats finns det inget intresse för att använda det till andra 

ändamål än just det avsedda. 

Arbetsfördelning 

Under arbetes gång har vi gjort det mesta tillsammans. All textproduktion har 

skett i samråd med varandra för att uppsatsen ska hålla en stringens. Vi har även 

under arbetets gång tillsammans kontinuerligt läst arbetet för att resultatet ska bli 

så bra som möjligt.  Under intervjuerna har båda deltagit, men för att minimera 

risken för otydlighet har den ena haft huvudansvaret medan den andra hade en 

mer passiv roll och kommit in med frågor i slutet av intervjun. Efter intervjuerna 

delades transkriberingen lika mellan oss. Vi har således haft en väldigt jämn 

arbetsfördelning genom hela arbetet. 
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Kunskapsläge 

Informationssökning 

Syftet med studien är att undersöka hur ideell personal inom kvinnojourer ser på 

professionalitet samt vilket ansvar de ideella anser offentlig respektive ideell 

sektor bör ha för våldsutsatta kvinnor. För att kartlägga kunskapsläget skedde 

sökning på LUBsearch, Google Scholar, Libris.kb.se och Lovisa.lub.lu.se. Vi tog 

även hjälp av personal på biblioteket som hjälpte oss med olika knep för de olika 

sökmotorerna och som hjälpte oss med avgränsningar kring och förståelse för vårt 

forskningsfält. De sökord som användes för att få fram tidigare forskning var 

bland annat differences, employees, ngo, paid staff, professionalism, social work, 

sweden, voluntary worker, volunteer, women shelter. Bland de svenska sökorden 

vi använt återfinns anställda, ideellt arbete, ideell, organisation ideell sektor, 

kvinnojour, offentlig sektor, offentlig verksamhet, personal, professionalitet, 

skyddat boende och volontär. Uppsatser på kandidat- och masternivå har vi 

bedömt som av för låg vetenskaplig grad, dock har den typen av texter i vissa fall 

fungerat som vidare hänvisningar till relevant forskning. 

De använda källorna 

I det kunskapsläge som presenteras nedan kommer man få en bild av vilken 

kunskap som är relevant för våra frågeställningar. Forskning eller annat material 

som påvisar hur de ideella själva ställer sig till professionalitet är ytterst svårt att 

finna och vi har presenterat det som vi funnit. För ändå att få en relevant 

kunskapsgrund så har vi valt att utöver detta presentera kunskap som är så 

närliggande våra frågeställningar som möjligt. 

 

Vi har även valt att använda oss av en bok skriven av Enander, Holmberg & 

Lindgren (2013). Denna källa är ett resultat från ett forskningsprojekt gjort vid 

Ersta Sköndals högskola. Forskningsprojektet var initierat av SKR, vilket står för 

Sveriges Kvinno- Tjejjourers Riksförbund, idag Unizon. Vi har förhållit oss till att 

den kan ses som partisk men gjort bedömningen att den höll en så pass 

vetenskaplig grad att den var användbar för vår studie. Utöver Enander, Holmberg 

& Lindgren (2013) har vi använt oss av vetenskapliga avhandlingar och peer-
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reviewed artiklar, samt av forskningsrapporter som vi bedömt har stor 

tillförlitlighet. 

Ideella och professionalitet 

Många studier visar på att den ideella sektorn håller på att professionaliseras (Alm 

Andreassen et al. 2014, Wies 2009, Ganesh & McAllum 2012). Den högre graden 

av professionalisering tar sig uttryck genom ökad anställning av fast personal men 

också ökade krav på ideell personal att ha en större professionalitet (Alm 

Andreassen et al 2014). Ganesh & McAllum (2012) menar att ideella idag inte 

kan vara professionella då det finns en normativ tolkning av begreppet som bland 

annat innefattar att man ska vara opersonlig och effektiv. Begreppet 

professionalitet är således konstruerat på ett så pass smalt vis att det inte rymmer 

det arbete som ideella idag utför. Som resultat av den smala tolkningen av 

professionalitet sätts ofta ideella personal som en motsats till professionalism 

(Ganesh & McAllum 2012). Alm Andreassen et al. (2014) ser också samma smala 

definition av begreppet professionalitet och uttrycker en möjlighet att vidga 

begreppet så att professionalitet även kan innefatta det ideella gör. 

 

Hammare (2013, s. 142) menar att ideella i regel tar avstånd från att bli benämnda 

som professionella. Enligt Hammare (2013, s. 142) försöker ideella inte skapa ett 

professionellt förhållningssätt som tar utgång ur forskning utan att för deras 

verksamheter är det viktigare att fokusera på att kunna knyta och bibehålla 

kontakter. De lägger också stor vikt vid medmänsklighet och ett genuint 

engagemang (Hammare 2013, s. 142). Trots att de ideella arbetarna i Hammares 

studie inte vill identifiera sitt arbete som professionellt strävade de mot att 

utveckla sin yrkesroll. 

Skillnader mellan ideella och anställda 

Boezeman & Ellemers (2009) undersöker vilka faktorer som gör ideella 

respektive anställda tillfredsställda med arbetet. De kunde se mönster där de 

ideella uppgav att känslan av att vara behövd var den primära anledningen till att 

de kände sig tillfredsställda med det arbete de utförde och att de ville stanna i 

organisationen. Den anställda personalen värdesatte inte känslan av att vara 
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behövd i samma utsträckning utan viktigare för dem var istället känslan av 

självständighet (Boezeman & Ellemers 2009). Även Chartrand (2004, s. 21) pratar 

om skillnader i arbetstillfredsställelse hos ideella och anställda. Han menar 

att ideella i fler fall än de anställda uppvisar ett större engagemang och en mer 

positiv attityd till sin arbetsplats. Chartrand (2004, 19ff) diskuterar också faktorer 

som åtskiljer de ideellas roll från de anställdas. Han menar att ideella ofta har mer 

tillfälliga uppgifter i organisationer och att det arbete de utför ses som en bisyssla. 

Det är också lätt för ideella att avsluta sitt engagemang och deras status i 

organisationen är oftast oviss. I motsats till de ideellas något osäkra positioner står 

de anställdas mer självklara och säkra position i organisationen. 

 

Vi finner inga studier om ideellas syn på sin egen eller anställdas professionalitet, 

dock finner vi vissa studier om anställdas syn på ideellas professionalitet, både i 

människobehandlande organisationer i allmänhet och på kvinnojourer. Caduri och 

Weiss-Gal (2015) har undersökt hur synen på ideell personal är hos anställda. 

Studien visar att de anställda som har erfarenhet av att arbeta tillsammans med 

ideella har en större tilltro till deras kunskap och kompetens än de som inte har 

arbetat med ideella. De var också mer benägna att anse att de ideellas bidrag till 

verksamheten var lika stort som deras eget. I de fall där de ideella besitter lika stor 

kompetens som de anställda kan de ideella ses som ett hot. I Enander, Holmberg 

& Lindgrens (2013, s. 146f) undersökning av anställd personal på kvinnojourer 

visade sig en något annorlunda bild. Där ifrågasätter de anställda istället den 

ideella personalens kompetens och ställer sig frågande till om de har rätt att ta del 

av all information som finns tillgänglig angående de boende. 

Ansvarsfördelning mellan offentlig och ideell sektor 

Ideell sektors möjlighet att agera 

Hammare (2013, s. 175) beskriver i sin avhandling två parallella processer om hur 

organisationer byggs upp inom socialt arbete. Den första processen är baserad på 

forskning, vetenskap och professionell kunskap, medan den andra bygger på 

mångfald, valfrihet och specialisering (Hammare 2013, s. 175). Hammare (2013, 

s. 175) menar att de ideella organisationerna följer den sistnämnda av dessa 

processer. Ideella organisationers position gör det möjligt för dem att specialisera 
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sig inom just det område som de anser är behövande, i kvinnojourernas fall våld 

mot kvinnor (Hammare 2013, s. 175). Hultén och Wijkström (2006) skriver om 

ideella organisationers särart som ger dem en unik position i samhället eftersom 

de är oberoende av marknad och stat. Författarna menar att den unika positionen 

skapar ett mervärde vilket innebär att den blir mer värdefull för samhället. Ett av 

de mervärden som lyfts fram är mångfald, i och med att ideella organisationer kan 

representera grupper av befolkningen som inte hade blivit representerade annars. 

Författarna lyfter även demokrati som ett mervärde, i och med att ideella 

organisationer ger sina medlemmar en skolning i demokratiska processer. (Hultén 

& Wijkström 2006). Sammanfattningsvis kan man säga att det är den ideella 

sektorns fristående position som ger dem en större möjlighet att ta ansvar för de 

grupper som annars inte hade blivit representerade (Hammare 2013, s 175; Hultén 

& Wijkström 2006). 

Offentlig sektors relation till kvinnojourer 

Enander, Holmberg & Lindgren (2013, s. 139ff) beskriver att relationen mellan 

kvinnojourer och kommuner har förändrats över tid och att utvecklingen av 

samhället har medfört att kvinnojourerna, som tidigare tog emot kvinnor utan 

kommunal inblandning, numera får placeringar från socialtjänsten. Enander, 

Holmberg & Lindgren (2013, s. 145) har undersökt synen hos ideella och 

anställda på kvinnojourer angående utvecklingen och finner att åsikterna går isär. 

Å ena sidan menar vissa att kommunens ökade inblandning tyder på ett större 

ansvarstagande för gruppen våldsutsatta kvinnor, vilket de ser som positivt. Å 

andra sidan menar vissa att jourerna blir hämmade av samarbetet med 

socialtjänsten och inte kan utföra arbetet lika radikalt och förlorar möjligheten att 

arbeta idébaserat. Bender och Holmberg (2001) har i sin forskningsrapport 

undersökt hur stödet ser ut för misshandlade kvinnor i kommuner som inte har 

någon kvinnojour. I deras undersökning kunde man tydligt se att stödet och 

skyddet som kommunen gav var undermåligt och kommunerna förlitade sig på att 

kvinnojourerna skulle finnas till hands och hjälpa kvinnorna (Bender & Holmberg 

2001, s. 57f). Bender och Holmberg (2001, s. 58f) kommer i forskningsrapporten 

fram till att de kommuner som inte har en kvinnojour blir beroende av att deras 

grannkommun har en kvinnojour där de kan placera de kvinnor som är i behov av 

skydd. 
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Teori 

I följande teoristycke kommer en professionsteori av Brante (2009) och en teori 

om professionalitet som närhet och distans presenteras (Topor 2008, s. 55ff). 

Brantes teoretiska begrepp och Topors teori om professionalitet som närhet och 

distans är ett sätt att tolka innebörden av professionalitet. När intervjupersonerna 

talar indirekt om professionalitet kan vi således analysera deras utsagor utifrån 

begrepp som lyfts i teorierna. De begrepp vi valt att lyfta ur Brantes 

professionsteori är följande; stängning, den akademiska utbildningen och 

autonomi vilka vi kommer gå in närmare på nedan. 

Brantes professionsteori 

Stängning 

Med begreppet stängning menar Brante (2009, s. 20) att en profession definierar 

vad som ska åligga dem och vilka som får utföra det arbetet som professionen ska 

ha ansvar för. En sådan stängning sker i dagens moderna samhälle oftast genom 

en lång och akademisk utbildning. Således tar man monopol på rätten att arbeta 

med vissa grupper eller typer av arbetsuppgifter och i den långa utsträckningen 

även monopol på ett helt yrke. För att kunna ha kontroll på organisationen blir 

därför kontrollen av rekrytering extra viktig. För att kunna säkerhetsställa att de 

som rekryteras motsvarar det som organisationen behöver för att bli självstyrd 

kontrolleras de mot kriterierna utbildning, träning och kvalificering. En 

organisation som har en högre grad av stängning har därmed också en högre grad 

av professionalisering (Brante 2009, s. 20). Begreppet stängning kommer därför 

hjälpa oss att se tillfällen där de ideella talar indirekt om professionalitet genom 

att lyfta sådant som kan tolkas som stängning. 

Den akademiska utbildningen 

Något som Brante (2009, s. 25f) beskriver som ett centralt begrepp när man ska 

definiera profession är vikten av den akademiska utbildningen. Eftersom det är så 

grundläggande för professionsteorin blir det också viktigt för oss när vi vill 

urskilja de ideellas sätt att tala om professionalitet. Ur en historisk aspekt har 

utbildningen varit av högsta vikt för att ett yrke skulle få kallas profession. Idag 
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kan man se att utbildningen inte är lika viktig som den en gång var. Brante (2009, 

s. 25f) menar att denna utveckling kan bero på att det idag finns många 

professioner där en akademisk utbildning inte är nödvändig för att kunna utföra 

arbetet. 

Autonomi   

Utmärkande för begreppet autonomi är att man som professionell självständigt ska 

kunna fatta beslut i frågor rörande sitt arbete (Brante 2009, s 27). Man menar att 

en större självständighet innebär en högre grad av professionalitet, varför 

begreppet blir viktigt för att urskilja hur de ideella talar om professionalitet. 

Begreppet autonomi kan spänna över flera dimensioner av organisationen. Man 

kan se en extern autonomi, alltså hur beroende man är av externa intressen och 

makthavare för att kunna fatta beslut om sin organisation. Detta kan både 

innefattas av hur de politiska eller ekonomiska förutsättningarna för 

organisationen ser ut, men också hur möjligheterna till att själva organisera den 

professionella verksamheten. Man kan också se till en intern autonomi. Den 

interna autonomin sammanfattas med hur man kan påverka innehållet i sitt arbete. 

En jämförelse som kan göras för att förtydliga det är att en hälsominister kommer 

aldrig berätta för en hjärtkirurg hur hen ska utföra en operation men en 

skolminister kan påverka innehållet i undervisningen med mera (Brante 2009, s. 

27). 

Professionalitet som närhet och distans 

Begreppet professionalitet har kommit att fyllas med många betydelser och ett sätt 

att dela in det på är att skilja på professionalitet som distans och professionalitet 

som närhet (Topor 2008, s. 55ff). Professionalitet som distans ligger nära det som 

traditionellt ofta förknippas med professionalitet. Den distanserade 

professionaliteten innebär inom människobehandlande yrken att man inte har 

några närmare relationer till sina klienter, detta för att möjliggöra att alla ska 

behandlas lika. För att underlätta den här typen av likabehandlande rättvisa tas 

också standardprocedurer fram för en mängd av de uppgifter som utförs. Som 

klient har man endast tillgång till personalen på vissa förbestämda tider och 

platser och stor vikt ligger vid det rutinmässiga agerandet. Då tillit läggs till en 



20 
 

vetenskapligt framtagen metod ska den professionella endast vara en förmedlare 

av denna metod, och metoden i sig är det som ska vara behandlande. I kontrast till 

den här definitionen av professionalitet finns den mer närhetsfokuserade 

professionaliteten där stor betydelse läggs vid relationen mellan klient och 

personal. Att personalen tillåter sig avvika från rutinerna och göra något extra för 

en viss individ ses inte som en nackdel, eller som en grund för orättvisa, utan som 

ett tillfälle när klienten kan få bli sedd som den unika individ hen är och få 

behandling efter det. Dock ska den individualiserade behandlingen inte förväxlas 

med att favorisera klienten utan specialbehandling ska ske utifrån klientens behov. 

Professionalitet som närhet lämnar även utrymme för klienten att få hjälp på de 

tider och platser som hen behöver, och inte bara de tider och platser hen är 

hänvisad till. Nedanstående tabell sammanfattar och visar på skillnaderna mellan 

professionalitet som närhet och professionalitet som distans utifrån några 

bestämda aspekter. 

Aspekt Professionalitet som 

distans 

Professionalitet som 

närhet 

Tid Given Förhandlingsbar 

Rum Bestämt Öppet 

Jag Neutral Engagerad 

Relationen Ensidig Ömsesidig 

Figur 1 (Topor 2008, s. 75) 

 

Då våra respondenter arbetar i direkt kontakt med de boende på jourerna kommer 

relationen till de boende också vara något vi förväntar oss att de har många tankar 

om. Därför väljer vi teorin om professionalitet som närhet och distans för att 

kunna sortera dessa tankar och utläsa kopplingar till professionalitet i de 

respondenterna säger. 

  



21 
 

Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen presenteras. Empirin kommer 

synliggöras genom ett antal citat från våra respondenter och analysen kommer 

genomsyras av teori och tidigare forskning. Resultatet och analysen kommer 

presenteras utifrån våra frågeställningar med ett flertal underrubriker. 

Ideell personal, professionalitet, och kvinnor som 

utsatts för våld 

Utbildning och erfarenhet - två syner på kunskap 

Respondenterna beskriver att kunskap är centralt för professionalitet. Hur man ska 

få den nödvändiga kunskapen råder det dock skilda meningar om. Vissa ideella 

menar att den akademiska utbildningen är viktig när man pratar om 

professionalitet. Andra ideella menar att livserfarenheter är lika viktigt som 

akademisk kunskap. 

 

Enligt Brante (2009, s. 25f) är akademisk utbildning ett centralt kriterie för att 

kunna vara professionell. Detta är något som också återspeglas tydligt av 

respondenterna. Varje respondent fick själva definiera begreppet professionalitet 

och vilken innebörd de hade för dem, både i ett generellt perspektiv men också 

kopplat till deras arbete på jourerna. Två av respondenterna beskrev sin syn på 

professionalitet på följande sätt:  

 

Så professionalitet är också att man är utbildad för mig att man har en 

teoretisk grund också som motsvarar det jag det man håller på med. 

(Respondent 7) 

 

Begreppet innebär professionalitet, att man känner empati, att man har 

kunskap, man kan känna medmänsklighet men jag är inte vän med någon. 

Men också väldigt mycket tryck på kunskap. (Respondent 4) 

 

I ovanstående exempel kan man se prov på just vikten av att ha en utbildning och 

kunskap för att kunna hantera våldsutsatta kvinnor. Det första citatet tar även upp 
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att den kunskap man besitter måste motsvara det man arbetar med. Respondenten 

beskrev även att jouren inkluderar flera olika verksamheter bland annat samtal 

med de våldsutsatta och en barnverksamhet. Samtalen och barnverksamheten 

kräver olika typer av kompetens och således olika utbildning. Så en del av att vara 

professionell är att man ska avgränsa och bara arbeta med det som man är utbildad 

och det man är anställd för att göra. Det andra citatet tar upp flertalet andra 

faktorer som också spelar in för att man ska kunna förhålla sig professionellt men 

respondenten beskriver kunskap som en mycket viktig del i vad professionalitet 

är. 

 

I följande citat svarar respondenten på frågan om kunskapsgrunden gör att man 

vet hur man ska agera:  

 

Ja man har väl iallafall redskapen till det tänker jag, sen spelar ju alltid en 

viss erfarenhet in och så men jag tänker att den här kunskapen ger en i alla 

fall redskapen som man behöver för att kunna utföra arbetet i just den 

professionen. (Respondent 1)  

 

Respondenten lyfter att utbildning gör att anställda och ideella på jouren har 

redskapen till att kunna agera i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta kan tolkas 

som att den akademiska utbildningen utgör en grund för vad professionalitet är 

och att man under utbildningen lär sig hur man agerar och hur man ska gå tillväga 

för att hantera situationer och människor i sitt arbete. För att bemöta de boende på 

det skyddade boendet korrekt kan man alltså utläsa att respondenten anser att en 

utbildning är nödvändig. 

 

Respondent 1 talade också om att erfarenhet spelar in för att kunna agera 

professionellt. Man kunde se ytterligare ett mönster utöver den akademiska 

utbildningen. Erfarenhet sattes ofta som en motsats till den akademiska 

kunskapen. En respondent beskrev bilden av erfarenhet i relation till utbildning på 

följande vis: 

 

Det kan vara [...] hur mycket erfarenhet från livet, olika situationer som kan 

ge bredare syn på kanske just det man jobbar med. Behöver kanske inte 
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alltid vara att man har pluggat i tio år för just det och sen vara liksom 

professionell utan få en bred kunskap från praktiska situationer. (Respondent 

6) 

 

Respondentens svar kan tolkas som att hen värderar de egna erfarenheterna och 

kunskap från en praktisk kontext över den teoretiska kunskapen. Bara för att en 

person har utbildat sig i 10 år betyder inte det att den personen är mer kompetent 

och mer kvalificerad till att utföra arbetet på en jour. En person som har mycket 

egna erfarenheter kanske är bättre på att hantera en situation, eftersom hen själv 

har upplevt det och varit i den situationen. 

Hög upplevd autonomi 

Brante (2008, s. 27) beskriver intern autonomi som möjligheten man har att själv 

påverka sitt arbete. Han menar att autonomi är en del i hur man pratar om 

begreppet professionalitet (Brante 2008, s 27). I svaren från respondenterna kan 

man se att de beskriver två olika typer av organisationer. Den ena jouren beskrivs 

som en platt organisation och den andra jouren beskrivs som en mer hierarkiskt 

uppbyggd organisation. Båda typerna av jourer uttrycker att de upplever sig ha 

hög grad av intern autonomi och att de har möjlighet att påverka hur deras arbete 

är utformat. I respondenternas svar kan man dock urskilja att de ideella på jouren 

med en mer hierarkisk uppbyggnad inte anser det lika viktigt att vara autonoma.  

 

På jouren som beskrivs som en platt organisation beskrev de ideella att de hade en 

hög grad av intern autonomi. Det blir tydligt genom följande citat: 

 

Det finns ju ganska stort eget ansvar i vad man gör i jouren [...] Som vi har 

olika volontärgrupper som gör olika grejer som såhär sätter ihop kit för 

kvinnorna när de ska flytta in asså köper in startkit och så eller att man håller 

på med våra stadgar eller organiserar något för internationella kvinnodagen 

eller liknande grejer. Så det finns ganska många olika volontärgrupper som 

har olika projekt. [...] Så på det sättet kan man påverka väldigt mycket vad 

man vill göra och man kan starta skapa egna grupper om man vill det. 

(Respondent 5) 
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Respondenten beskriver att de ideella har rätt och möjlighet att starta upp grupper 

om de anser att det är något som jouren saknar. Hen säger att de också ges 

möjligheten att själva påverka vad de vill göra och hur arbetet ska utformas. 

Samma respondent talar senare i sin intervju om att det är de ideella som har den 

största makten i verksamheten och att de således har ett stort inflytande i hur 

arbetet ska utformas. I enlighet med Brantes (2008, s. 27) teori om intern 

autonomi talar respondenten om att de har en stor möjlighet att påverka hur deras 

arbete utformas, genom att den ideella personalen har möjlighet att påverka 

stadgar och liknande. 

 

De jourer som hade en mer hierarkiskt uppbyggd organisation där den ideella 

personalen beskrev sig som ett komplement till den anställda personalen kunde 

man se att de ideella uttryckte att de hade en mer indirekt autonomi. De sa att de 

kunde komma med förslag men i slutändan var det inte de som fattade besluten 

inom jouren. Respondent 2 beskrev sin autonomi på följande vis: ”Oja, det är 

jättevarierat. Och vi bestämmer ju ganska mycket själv vad vi gör, vi ideella.[...]” 

Citatet visar på att respondenten känner att hen har rätten att bestämma över sitt 

arbete till en viss grad. Dock kan man läsa in att respondenten inte anser att det 

finns total frihet eftersom hen lyfter att hen bara bestämmer ganska mycket själv. 

Att man anser att totalt självstyre saknas blir också tydligt i följande citat från 

respondent 1: “Men oftast då så vill vi ha öppet eller göra någon utflykt eller så då 

tar vi oftast kontakt med vår verksamhetschef [...]“ Här framgår att de ideella 

känner att de fortfarande har möjlighet att göra saker, fast de behöver dubbelkolla 

det med sin chef för att få det godkänt först. 

 

De ideella på den mer hierarkiska jourtypen hade också ett lägre behov av att vara 

autonoma. Respondent 2 säger: “Jag har nog ganska stor frihet att påverka. Fast 

jag tar det som det är. Jag går ju inte och säger ‘får jag göra det och det och det’ 

utan jag tycker att, jaa, det dom behöver det tar jag.” Hen uttryckte alltså ett lägre 

behov av att vara självständig och därmed professionell utifrån Brantes teori om 

att autonomi är ett tecken på professionalitet (Brante 2009, s. 27). Utifrån Brantes 

(2009, s. 27) teorier kring intern autonomi kan man se att den ideella personalen 

på de mer hierarkiska boendena målar upp en bild av att de har en viss autonomi. 

De menar att de har möjligheten att lägga förslag om hur de ska göra något och 
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hur arbetet ska vara uppbyggt, men som måste godkännas av ledningen. Detta till 

skillnad från de ideella på de mer platt organiserade jourerna som beskrev en 

större möjlighet att direkt påverka verksamheten. 

Viktigt med kontroll i rekryteringen av ideella 

Majoriteten av respondenterna i vår undersökning avgränsar sitt område mot 

gemene man på ett sätt som stämmer överens med Brantes (2009, s. 20) 

professionsteori om stängning. Man avgränsar mot gemene man, genom att hävda 

att det krävs viss specialkunskap och vissa egenskaper hos den ideella personalen 

och därför är det inte säkert att vem som helst är lämplig för att vara ideell. 

 

De ideella beskriver att det är av högsta vikt att det sker en stängning mot gemene 

man, så att inte vem som helst ska kunna engagera sig i jourerna. De säger 

däremot att en utbildning på jouren och/eller bredvidgång räcker för att 

säkerhetsställa att inte personer som inte passar kommer in i organisationen. Att 

man anser att vem som helst inte är lämplig för att vara ideell på jouren kan 

tydligt ses i följande citat: “Jag menar du kan inte släppa in, inte för att jag är 

någon märkvärdig person, men du kan inte släppa in vem som helst för du måste 

ju lite höra om personens värderingar och bakgrund och lite sådär det är ju 

jätteviktigt.” (Respondent 8) Hen menar här att man inte kan släppa in vem som 

helst som ideell men samtidigt ses kraven på vem som får bli ideell inte som 

väldigt höga då respondenten beskriver sig själv som en icke märkvärdig person. 

Bland kraven som bör ligga på en ideell återkommer både önskemål om viss 

relevant utbildning och erfarenhet, samt vissa önskvärda egenskaper. Både rätt 

kunskap och rätt personliga egenskaper är något ideella anser är nödvändigt för att 

kunna arbeta med de våldsutsatta kvinnorna på rätt sätt. Respondent 7 uttrycker 

sig på följande sätt om hur en ideell bör vara: 

 

Det finns ju så mycket olika man kan vara, men att man ändå har nått mer 

som har med människor att göra, att man har någon teoretisk bas är inte fel 

alltså, det är det inte tycker jag. Plus då inte minst naturligtvis det praktiska 

att man har arbetat med människor och då utsatta människor kanske. [...] 

Man har en viss människokunskap och men inte minst intresset för den 

andre, det är ju det som är drivkraften, att man vill. 
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De exakta personliga egenskaper man värdesätter varierar, men alla ligger ändå 

nära varandra ur ett medmänskligt perspektiv. Man värdesätter människointresse, 

ödmjukhet och empati i arbetet med våldsutsatta kvinnor, vilket alla är egenskaper 

som kan anses falla inom den medmänskliga framtoning som lyfts i 

professionalitet som närhet (Topor 2008, s 55 ff). Vidare fördjupning i detta följer 

i nästa del. 

 

Alla jourer vi varit i kontakt med har enligt respondenterna någon typ av kontroll 

av personer som är intresserade av att engagera sig ideellt. Kontrollen består i 

regel av intervjuer och/eller bredvidgång, då den intresserade får chansen att se 

verksamheten samtidigt som en ansvarig bedömer om hen är lämplig. 

Genomgående för alla respondenter är att de är positiva till urvalsmetoden av 

personer som vill engagera sig ideellt i jouren. Man kan se att den allmänna 

uppfattningen hos våra respondenter är att vem som helst inte kan släppas in, men 

kraven behöver inte vara högre än intervjuer och bredvidgång. Några lyfter att det 

är en fördel om de ideella har utbildning inom något människobehandlande ämne, 

men någon specifik utbildning lyfts inte som något alla ideella på jouren bör ha. 

Detta resonemang stämmer överens Alm Andreassen et al (2014) som kommit 

fram till att i takt med den ökande professionaliseringen av den ideella sektorn 

ökar också kraven på att de som engagerar sig ideellt. Respondenternas önskemål 

om en urvalsprocess och att de anser att viss utbildning är önskvärt hos ideella kan 

ses som en del av denna utveckling. Respondent 1 beskriver i följande citat varför 

hen anser att en urvalsprocess är viktig: 

 

Ja alltså jag tycker ju att det är bra. Det är ju utsatta människor. Det gäller ju 

att man själv är stabil och klarar av det och orkar med det, att man förstår 

vad det handlar om. Det kanske man inte förstår riktigt när man anmäler sig 

och ’det här vill jag göra’ det finns ju dem som hoppar av självmant efter ett 

par gånger för ‘det här var inte vad jag tänkte’. 

 

Hen uttrycker alltså att uttagningen av de ideella är till för omsorg både för de 

boende och de ideella. Som ideell ska man inte ge sig in i något man inte orkar 

med, och som boende ska man skyddas från personer som inte agerar korrekt. 
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Värden i både närhet och distans 

Genom att lyfta fram begreppet medmänniska ger de ideella uttryck för att 

värdesätta egenskaper som faller nära professionalitet som närhet i ideell 

personals arbete med våldsutsatta kvinnor. Topor (2008, s. 55ff) menar att man 

inom professionalitet som närhet har ett större fokus på en nära, jämlik relation 

mellan klient och personal och låter individuella skillnader påverka behandlingen. 

Det finns dock tecken på att de ideella även värdesätter professionella uttryck som 

ligger närmare distanserad professionalitet, det vill säga professionalitet med ett 

fokus på samma behandling för alla och en mer avståndstagande relation mellan 

klient och personal. Till exempel tar flera ideella upp vikten av att sätta gränser 

för hur nära man får komma de boende. 

 

Den ideella personalen på kvinnojourerna har gett utlopp för både professionalitet 

som närhet och professionalitet som distans när vi talat om relationen till de 

boende. Ett första tecken på att de ideella ger uttryck för både professionalitet som 

närhet och distans finner man redan i deras egen definition av professionalitet. Då 

professionalitet som distans har ett stort fokus på vetenskaplighet i 

yrkesutövningen blir utbildning viktig och att vara utbildad är något som flertalet 

av våra respondenter anser är viktigt för att vara professionell, vilket redogjorts 

för tidigare i analysen. Samtidigt lyfter vissa ideella egenskaper som empati och 

ödmjukhet som viktiga för att vara professionell, något som i större utsträckning 

hör samman med professionalitet som närhet eftersom det lägger mer fokus på 

den mellanmänskliga relationen mellan klient och personal. Respondent 8 svarar 

på frågan om vad hen anser är professionalitet att: “[...] ja alltså du ska vara 

väldigt kunnig, du ska vara ödmjuk och lyhörd” Hen ser alltså ingen motsättning i 

att bygga sitt arbete på kunskap och samtidigt värna om relationen till klienten, 

det är möjligt och rent av nödvändigt för att vara professionell i arbetet med de 

boende. Detta ligger i linje med vad Topor (2008, s. 55ff) anser vara 

professionalitet som närhet och distans då respondenter lägger fokus vid både den 

relationen och att agera med kunskap.  Dock är inte alla respondenter eniga i 

denna kombination av den nära och den distanserade professionaliteten som sin 

definition av professionalitet. Vissa har ett tydligare fokus på kunskap och det 
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som kan härledas till den distanserade professionaliteten. Respondent 5 förklarar 

sin bild av professionalitet på följande sätt: 

 

Jag tänker väl att professionellt är väl inte riktigt vad jag är eller så, utan det 

är kanske mer dom anställda som har mer gedigen utbildning i det, alltså 

såhär vi får ju en grundutbildning till exempel och sen så är ju alla väldigt 

engagerade och läser väldigt mycket själva och så men det känns som att det 

jag gör är mer att vara medmänniska som har kanske lite mer kunskap om, 

om området liksom så man vet hur man ska bemöta så. 

 

Respondenten ser sin roll på jouren som avskild från det professionella och 

använder även istället uttrycket medmänniska för att beskriva sin uppgift där. Den 

här synen på professionalitet från de ideella känns igen från Hammare (2013, s. 

142) som i sin undersökning kom fram till att ideella inte ville kalla sig 

professionella. Istället lyfte de fram bland annat mellanmänskliga relationer som 

viktiga för de ideella (Hammare 2013 s. 142). De värden som av vår respondent 

lägger under det medmänskliga passar dock in på beskrivningen av 

professionalitet som närhet. I arbetet med de boende lägger hen fokus på en 

jämlik, god relation som både ideella och boende har ett utbyte av. Det är inte 

omöjligt att respondenten delar den normativa bilden av professionalitet som 

lägger vikt vid opersonlighet och effektivitet (Ganesh & McAllum 2012). Det kan 

då vara anledningen till att hen väljer att lägga de medmänskliga egenskaperna 

utanför begreppet professionalitet. För att kunna inkludera de egenskaperna menar 

Ganesh & McAllum att definitionen av professionalitet bör breddas. Detta är dock 

inte ett önskemål våra respondenter lyft. För att vara medmänniska på ett skyddat 

boende finns det ett antal egenskaper man ska ha och bestämda sätt man ska agera 

på. Extra tydligt att deras användning av uttrycket medmänniska har 

professionella konnotationer blir det när man ser hur en av respondenterna 

beskriver hur man bör agera som medmänniska:  

 

Där ska jag vara medmänsklig och empatisk och jag ska inte bli vän, men 

samtidigt så ska jag vara väldigt noga med att det är inte mina behov som 

ska styra så jag kanske inte alls ska veta någonting om dom människorna 

mer än att jag kanske ska prata senaste blöjorna eller väder eller vind eller 

vad som. Jag ska bara vara en medmänniska. (Respondent 4) 
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Ytterligare aspekter av professionalitet som distans är att möten mellan personal 

och klienter sker på förbestämda tider och för detta särskilt avsedda platser, när 

professionalitet som närhet öppnar för friare umgänge med sina klienter (Topor 

2008, s. 55ff). När de ideella beskriver sina uppgifter på jourerna återkommer en 

bild av att de har frihet att själva styra över sina arbetstider och vad de önskar att 

göra. Man kan själv välja vilka aktiviteter man vill delta i som ideell, och 

aktiviteterna kan vara allt från umgängestillfällen i jourens lokaler till utflykter 

med barnen som bor i det skyddade boendet. Det finns också stort utrymme för de 

boende att själva arrangera aktiviteter, även om de ideella vid vissa jourer 

behövde ett godkännande av ledningen för att få gå vidare med sina idéer. I vissa 

fall finns jourtelefon som är öppen under bestämda tider och som bemannas av 

ideella, som är det tydligaste exemplet på tidsbunden kontakt med boende och 

stödsökande. Det friare styret av tid och plats för umgänge stämmer mycket väl 

överens med den närmare professionaliteten. 

 

När respondenterna får frågan om hur de ser på att komma nära och bli vän med 

de boende så målas ytterligare en bild upp av hur de ideella anser att deras relation 

till de boende ska se ut. Det råder konsensus kring att man som ideell bör 

reflektera över hur nära man kommer de boende, och att det finns en gräns i det. 

Man kan som ideell komma för nära de boende. Var gränsen går varierar dock, 

vissa anser att man inte alls bör umgås med de boende på privata platser som i sitt 

eget hem eller i den boendes lägenhet, andra ger uttryck för att så länge man själv 

kan sköta gränssättningen finns det inget hinder för att umgås på privata platser 

men relationen bör ändå inte få en allt för vänskaplig karaktär. Även de skäl man 

uppger till varför det ska finnas en gräns i hur nära man får komma de boende 

varierar. Någon menar att det är för ens egen skull, de boende kan ha det mycket 

svårt och man får hantera tunga känslor som ideell, varför det även är viktigt att 

kunna ta paus från sin roll som ideell och bara vara privat ibland. En respondent 

säger att gränsen är för att de boendes integritet inte ska kränkas och menar därför 

att arbetet med de boende är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. En annan 

respondent uppger följande anledning: 
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Därför att man får ju inte vara för nära, alltså om jag vore jättenära dig och 

så känner dom andra kvinnorna att dom inte har någon, så att vad ska man 

säga, vi har ju en regel idag som man inte hade tidigare att så länge dom är 

på skyddsboende är det ingen som tar hem den här kvinnan. (Respondent 2) 

 

Enligt de ideella är riktlinjerna för hur nära man får komma de boende sällan satta 

från jouren själv utan något de ideella kommit fram till i samråd med varandra 

eller på egen hand. Även om teorin om professionalitet som närhet lägger stor vikt 

vid en jämlik relation mellan klienter och personal så kan fortfarande en 

gränsdragning vara en del av teorin. Teorin lämnar utrymme för att man i rollen 

som personal fortfarande ska agera efter klientens behov och inte efter 

favorisering eller liknande (Topor 2008, s. 55ff). 

Skillnader i professionalitet mellan anställda och 

ideella 

Olika synsätt på skillnader i utbildning 

De ideella talar om utbildningsgrundade skillnader mellan ideella och anställda 

och att denna skillnad påverkar de olika parterna. Dock är de kluvna i exakt hur 

den utbildningsgrundade skillnaden ser ut. Nedan redogörs tydligare för 

skillnaderna, som varierar från att de anställda är mer utbildade till att de ideella 

är mer utbildade.  

 

Vid frågan om det är skillnad i professionalitet mellan ideella och anställda har 

många valt att fokusera på just den utbildningsrelaterade skillnaden i sina svar och 

det framförs som en av de viktigare sakerna för att definiera skillnader i 

professionalitet ideella och anställda. “Jag har ju inte den professionella 

utbildningen som de anställa har, för jag är ju inte socionom eller sådär [...] men 

inte rent mänskligt tror jag inte det är någon skillnad.” (Respondent 3) Med det 

här citatet visar respondent 3 att hen inte anser att det är några skillnader på de 

anställda och de ideella vad gäller personliga egenskaper utan att skillnaderna är i 

utbildningen, och därmed framförallt är kunskapsmässiga. Den här åsikten 

framgår också tydligt i följande citat: 
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Jag tänker väl att professionell är väl inte riktigt vad jag är eller så, utan det 

är kanske mer dom anställda som har mer gedigen utbildning i det. [...] Jag 

tänker att den största skillnaden är väl att man har någon slags utbildning 

eller kunskap i det. (Respondent 5) 

 

Utifrån Brantes (2009, s. 20) teorier om professionalitet är akademisk utbildning 

en av de professionalitetsgrundande faktorerna och sett till bilden respondenterna 

målar upp innebär det att de ideella ser de anställda som mer professionella än de 

ideella då de har en akademisk utbildning. Att de ideella ser de anställda som mer 

professionella behöver dock inte vara en nackdel utan en naturlig del av 

rollfördelningen på jouren förstärks av det respondent 7 säger i följande citat:  

 

Det kan jag ju se på den teoretiska utbildningen vi skiljer ju oss där det gör 

vi ju så det är ju inte frågan om det [...] men jag menar jag är volontär och 

dem är anställda so so what? Så jag ja förhåller mig på mitt sätt och de får 

förhålla sig på sitt sätt. (Respondent 7) 

 

Man kan tolka att det finns en klar skillnad i utbildning men att det nödvändigtvis 

inte behöver vara något dåligt, utan snarare kan vara något bra för organisationen. 

Ideella och anställda fyller olika syften och det är därför inte av större vikt att de 

har samma utbildning då de istället kan komplettera varandra på jourerna. 

 

Dock är inte alla ideella eniga i att det finns en kunskapsmässig skillnad mellan 

ideella och anställda, utan de ideella kan ha erfarenhet som väger upp för 

eventuell avsaknad av akademisk utbildning och placera dem på samma 

kunskapsnivå som de anställda. En respondent beskriver det på följande vis: “ [...] 

det finns säkert många som jobbar ideellt som har jobbat inom något liknande och 

ofta är det säkert äldre personer som kommer dit och jobbar ideellt och då har 

dom ju mycket i bagaget, i sin ryggsäck, och då behöver det inte vara någon större 

skillnad. [...] ” (Respondent 6) Från citatet kan man tyda att erfarenheter och 

praktisk kunskap väger lika tungt som en akademisk utbildning och det kan vara 

en anledning till att det inte behöver vara skillnad mellan den anställda personalen 

och de som arbetade ideellt. Man kan se att denna bild ligger i linje med att 
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utbildning inte behöver väga tyngre än vad erfarenhet gör när man pratar om att 

definiera vad professionalitet är. 

 

En annan bild som vissa ideella hade av skillnader mellan ideella och anställda ur 

en kunskapssynpunkt var att de ideella i flera fall hade högre akademisk 

utbildning än de anställda. De här skillnaderna var något som bidrog till större 

komplikationer än de tidigare bilderna av kunskapsskillnader mellan ideella och 

anställda eftersom skillnaderna i utbildning någonstans hotade de roller man hade 

på jouren.  

 

Man kände man var tvungen att vara lite försiktigt att man inte trampade att 

dom känner sig, vad ska man säga, nedslagna och utav oss som är ideella nu 

har vi ganska mycket utbildning bakom oss.  (Respondent 2) 

 

Och här är en spänning mellan ideella, jag tror också, utan att veta, att ideella 

är mer välutbildade än personal och jag tror här kan finnas någonting därför 

att vi inte möter varandra så mycket. (Respondent 4) 

 

Citatet från respondent 2 visar att de ideella nästan måste förminska sin kunskap 

och vågar inte lägga sig i då de är rädda att underminera de anställda. 

Respondenten ser sin egen kunskap som något negativt i den här kontexten, 

medan hen ser på de anställdas kunskap som något bra, fastän det kanske inte 

skiljer sig i innehållet. Citatet från respondent 4 lyfter att hen tror att spänningen 

mellan ideell personal och anställd personal beror på att de inte träffas och att man 

då har förutfattade meningar om hur de andra är. Det kan också tolkas som att de 

anställda har en misstro till de ideellas kunskap, eftersom de inte träffas och därför 

inte kan bilda sig en egen uppfattning. Man kan också se det som att de anställda 

känner sig hotade av den kunskap som ideella besitter för att den kanske inte kan 

matcha deras egna kunskaper. Därmed får vi andra sidans synvinkel sett till 

undersökningen som Caduri och Weiss-Gal (2015) gjorde, där de kom fram till att 

anställda ser det som ett hot om ideell personal har likvärdig utbildning som de 

anställda. Vi kan i vår undersökning få de ideellas syn på samma fråga och se att 

samma mönster återkommer. De ideella upplever att de anställda känner sig 

hotade om båda parterna har likvärdig utbildning. 
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Det ställs olika krav på ideella och anställda 

Stängning, det vill säga en avgränsning av vem som ska göra vad (Brante 2009), 

sker av de ideella mot de anställda, om än inte lika tydligt som mot utomstående. 

De ideella menar att deras uppgift är att bistå med personliga egenskaper som inte 

är lika viktiga hos de anställda. De anställda menar man istället sitter på kunskap 

som inte de ideella har, eller behöver ha för att fylla sin funktion. Följande citat 

visar på hur en av respondenterna ser på skillnaden på de anställda och de ideella. 

 

Vi behöver inte vara så professionella som dom som jobbar. Kanske. Sen är 

det ju en styrka om vi är det, om vi kan hjälpas åt på ett annat sätt, att jobba 

ideella och professionella. Eller dom som jobbar. Men, jag känner inte att för 

att jobba ideellt behöver du ha jobbat inom den här gebiten eller vara 

professionell i att hjälpa kvinnan, bara vara en medmänniska egentligen. 

(Respondent 2) 

 

Viktigt att beakta här är dock att det inte nödvändigtvis behöver vara skillnad i 

kunskapsnivån mellan de två parterna, utan skillnaden ligger snarare i den roll 

man har på boendet, och i den skillnaden kan utbildning vara en styrka men är inte 

ett krav som den är hos de anställda. Denna stängning är inte lika stark som den 

som sker mot utomstående, den används mer för att skilja de två gruppernas roller 

åt, något som tydliggörs ytterligare i följande citat: 

 

Och så tror jag att många utav oss tycker att dom anställda borde vara [...] 

mindre inkännande. Alltså lite mer professionella. För dom blir så stressade 

utav att människor mår dåligt. Det betyder ju att dom tar det in sig så dom 

bränner ju litegrann sig själva. (Respondent 4) 

 

Citatet ovan kan man också se målar upp en tydligare stängning mellan de ideella 

och de anställda, då de anställda bör vara mindre inkännande, något som istället 

faller på de mer medmänskliga ideellas lott i så fall. 

Ideella som nära och anställda som distanserade i sin professionalitet 

Ideellas bild av skillnader mellan sig själva och de anställda klargörs extra tydligt 

när det sätts i relation till idén om professionalitet som närhet och distans. Tydligt 
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är att de ideellas bild av sig själva ligger nära den mer närhetsfokuserade 

professionaliteten, vilket vi sett under tidigare stycken. De anställda anser de 

däremot ska arbeta på ett sätt som placerar dem närmare professionalitet som 

distans. 

 

Överlag målas en bild upp av att de ideella ska ha en medmänskligare roll på 

jourerna, man ska tala om vardagliga saker och hålla de boende sällskap mer än 

behandla. Detta är något som är återkommande i nästan alla intervjuer. Vilken 

innebörd man lägger i uttrycket medmänniska varierar något men återkommande 

är att man skiljer på de ideellas roll som medmänniska från de fast anställda som 

man anser har en högre grad av professionalitet. Några exempel på när 

respondenterna skiljer på de ideellas och de anställdas roller är: 

 

Just på kvinnojouren ska ju inte jag gå in i några djupare samtal, det är inte 

min uppgift utan jag ska bara vara medmänniska där, det är de anställda som 

har de samtalen. (Respondent 7) 

 

Jag är där som medmänniska min uppgift är inte att ha [...] professionella 

samtal med kvinnor och barn och jag tror inte man ska tänka att det är ens 

roll heller utan man är där som medmänniska. (Respondent 1) 

 

Här ser man också att de som har ansvar för de behandlande samtalen, och 

därmed står för den del av arbetet där en högre grad av vetenskaplig kunskap 

krävs, är de anställda. De anställda har på våra tillfrågade jourer också ansvar för 

de boende på ett större sätt då de är kontaktpersoner eller liknande. En av de 

tillfrågade uppger att på dennes jour har de ideella också ett stödpersonssystem för 

de boende, men då har fortfarande de anställda det yttersta ansvaret i detta och 

finns som stöd för de ideella stödpersonerna. 

 

Våra respondenter definierar initialt medmänniska som något utanför ramen för 

det professionella helt, och anser att det är den anställda personalen som står för 

de professionella bitarna av arbetet. Men med hänsyn till teorin om 

professionalitet som närhet (Topor 2008 s 55 ff) kan man se att det ändå kan ligga 

inom ramen för det professionella. Fokus ligger på en mer jämlik relation mellan 
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boende och ideell personal, vilket uttrycket medmänniska och avgränsningen att 

man som ideell inte ska ha svåra eller behandlande samtal med de boende hjälper 

till att måla upp. Insikten i att det finns flera sätt att vara professionell på visas i 

följande citat: 

 

Alltså jag tänker att man ska vara professionell i sitt bemötande det ska ju 

gälla alla såklart, men pratar vi om professionalitet som en profession, alltså 

att man har en titel, så tycker jag inte man behöver ha det som ideell. 

(Respondent 1) 

 

Respondenten menar alltså att hen ser att man kan som medmänniska fortfarande 

ha ett professionellt bemötande, att det finns ett rätt sätt att agera som 

medmänniska också. Men den mer traditionella definitionen av professionalitet 

representerar de anställda. 

Ansvaret hos offentlig respektive ideell sektor 

Ansvaret ska ligga på offentlig sektor 

Övergripande för respondenternas svar var att de ideella ansåg att huvudansvaret 

för våldsutsatt kvinnor ska ligga på den offentliga sektorn och att det ideella 

ansvaret ska minska. Ett minskat ansvar för den ideella sektorn betyder inte att de 

ideella organisationerna ska sluta existera. De ideella anser att de har en viktig 

position i samhället då de kan agera mer radikalt och kan gå längre för de 

våldsutsatta än de kommunala verksamheterna.   

 

Den externa autonomin lägger fokus på huruvida organisationen kan utforma sin 

verksamhet fri från andra makthavare i samhället (Brante 2009, s. 27). En extern 

makthavare som jourerna ofta kommer i kontakt med är andra offentliga insatser 

så som socialtjänst och polis. Under samtalen tog flera respondenter upp hur de 

våldsutsatta kommer till jouren. Det kunde se ut på följande vis: 

 

Ja, på den jouren jag är på så är det så att man kan, alltså man kan ju inte bo 

hos oss om man inte, alltså det är via socialtjänsten man blir placerad 

(Respondent 5) 
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Det var nog både och, en del kom akut på natten och en del gick via, kunde 

gå via polisen tillexempel eller socialkontoret (Respondent 8) 

 

Att jourerna agerar på uppdrag från socialtjänsten innebär en påverkan från 

offentliga sektorn, något som därför begränsar den externa autonomin. De ideella 

uttrycker att jourerna är beroende av att socialtjänsten placerar våldsutsatta på 

deras jour, således menar de ideella att de är beroende av en extern makthavare 

för hur de organiserar sitt arbete och sin verksamhet. De ideella måste nu ta 

hänsyn till hur socialtjänsten vill att samarbetet ska fungera, och hur de vill att 

saker ska hanteras. Utveckling av ett ökande samarbete mellan ideella jourer och 

socialtjänsten var även något Enander, Holmberg & Lindgren (2013 s 139 ff) 

uppmärksammade i sin undersökning, där hon visade på att personalen på 

jourerna såg både fördelar och nackdelar med det ökade samarbetet. 

 

En annan del av extern autonomi är hur beroende organisationen är av 

finansiering från externa aktörer. Extern finansiering är något som ideella 

organisationer ofta är väldigt beroende av för att deras verksamheter ska kunna 

existera. Respondent 5 talar om vikten av finansiering och berättar följande: “Jag 

tänker att det viktigaste är finansieringen, alltså kvinnojourerna får ju verkligen 

inte mycket pengar” Respondenten kan se att det således blir brister då jouren får 

för lite medel. Resultatet blir att de kanske inte har medlen att göra det som de 

verkligen hade velat och behövt. Genom en svag finansiering kan man tänka sig 

att andelen anställda blir lägre då de är en stor kostnad, vilket resulterar i att man 

gör sig mer beroende av ideell personal. I relation till de svagt finansierade 

jourerna ger några respondenter bilden av ett annat läge, att en viss ideell jour har 

större finansiella möjligheter än de kommunala motsvarigheterna. Respondent 2 

säger: “alltså jag ser ju att vi har resurser, vi har ju pengar på ett annat sätt än vad 

kanske kommunen har.” Både de jourer som anser sig ha ett otillräckligt 

ekonomiskt stöd och de som inte anser sig ha det, har enligt de ideella har ett 

behov av att söka resurser från andra instanser för att verksamheten ska kunna 

överleva. Således målar de ideella upp en bild av att de inte är extern autonoma 

eftersom de är beroende av bidrag som kommuner och landsting fördelar. 
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Vid frågan på vilken sektor som bör ha huvudansvaret för gruppen våldsutsatta 

kvinnor var svaren väldigt varierande. Någon svarade att de inte vet hur det är nu 

och därför inte kan uttala sig hur det bör vara. En annan beskrev en bild av att 

kommunerna ska ha ansvaret men som det ser ut idag kommer de ideella 

föreningarna behövas som ett komplement för att alla de våldsutsatta ska kunna få 

skydd och trygghet. Ytterligare två respondenter beskriver ansvaret på följande 

vis: 

 

Det borde vara kommun och landsting och staten tycker jag [...] för att jag 

tycker att vi har ett ansvar i samhället att ta hand om varandra, det borde inte 

åligga ideella krafter att ta det ansvaret. (Respondent 1) 

 

Jag tycker att det skulle ligga i samhällets ansvar, sen om det är kommunalt 

eller det är soc eller vem det är, ingen aning. Men vårt samhälle backar och 

har gjort det rätt så länge med alla möjlighet, och ideella är väl en bra, det är 

väl jättebra, men när idealiteten inte finns, vad sker då? (Respondent 4) 

 

Båda citaten visar på att ansvaret följaktligen borde vara på samhällets, det vill 

säga kommunens, landstingets och statens ansvar och inte på de ideella. Det nedre 

citatet visar en misstro till att samhället vill ta ansvar för gruppen våldsutsatta 

kvinnor. Respondenten visar att misstron leder till att de ideella föreningarna inte 

har något annat val än att fortsätta med det arbete som de gör. Men vad händer när 

idealiteten inte finns, som respondent 4 menar? En av respondenterna berättar om 

när en jour lades ner för att orken inte fanns hos ledningen längre. Beslutet 

fattades, jouren lades ner och de våldsutsatta hänvisades till en grannkommun. Att 

jourer läggs ner är inget sällsynt, och när det sker är det kommunens ansvar att 

hitta lösningar för de våldsutsatta kvinnorna som bor i kommunen. Ofta väljer 

man att lösa detta genom att vända sig till jourer i närliggande kommuner och 

förlita sig på att dessa tar hand om de skyddsbehövande kvinnorna (Bender & 

Holmberg 2001, s. 57ff). 

 

Även om det går att urskilja att våra respondenter anser att huvudansvaret ska 

ligga på den offentliga sektorn så har de svårt att definiera exakt vad detta ansvar 

ska innefattas av. Flertalet respondenter hänvisar till att de inte är så insatta i 
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ämnet och inte vet vad det är kommunerna gör för våldsutsatta kvinnor idag. 

Respondent 6 säger följande om vilket ansvar offentlig sektor bör ta: “alltså det 

vet jag inte riktigt hur det fungerar och så [...] jag tycker det ska vara ett stort 

ansvar men sen hur det fungerar och hur det sköts det vet jag inte” Att de inte vet 

hur de fungerar idag innebär också att de inte vill uttala sig exakt om vad offentlig 

sektor bör göra utan håller sig till en mer generell definition av ansvar. Den som 

skiljer sig från denna bild är respondent 5 som säger: “Själv tycker jag att 

kommunen ska ha ansvaret för att hitta någonstans för kvinnorna att bo, till 

exempel som det är nu att det är ju de som placerar och bestämmer och betalar för 

det och det tycker jag är jätteviktigt”. Respondenten har en tydlig bild av vad det 

är kommunernas uppgift ska bestå av. Hen uttrycker också längre fram i sin 

intervju att det inte är endast detta kommunens ansvar består av utan att 

kommunen också har ett övergripande ansvar för våldsutsatta kvinnors 

välmående. 

 

Efter att ha diskuterat hur ansvaret för den offentliga sektorn ser ut och bör se ut 

talade respondenterna om hur det ideella ansvaret ser ut och hur de skulle vilja att 

det såg ut. Här fanns det en relativt enad bild. De flesta respondenterna menade på 

att ansvaret inte bör åligga ideella jourer utan borde vara samhällets ansvar, men 

att det i dagsläget inte fungerar så. Resonemanget blir tydligt genom följande 

citat: 

 

Alltså min uppfattning är att det är det är ett väldigt stort ansvar som ligger 

på de ideella och det som jag tycker är negativt med är att det är kvinnor som 

jobbar gratis som tar ansvaret för ett så stort samhällsproblem. [...] Det 

drabbar ju kvinnor på andra sätt, man får dålig lön och dålig pension liksom 

när man volontärarbetar istället för att få betalt så på det sättet tycker jag att 

det är negativt [...] jag tror man har lättare att vara radikal och göra det som 

krävs om man är en ideell verksamhet än om man är en kommunal 

verksamhet kanske. (Respondent 5) 

 

Här ser man tydligt att jourerna beskrivs som viktiga och att de ideella anser att 

det ligger ett stort ansvar på jourerna i dagsläget. Samtidigt ser respondenten att 

jourernas stora ansvar är något negativt då det i längden får en negativ effekt för 



39 
 

kvinnorna som arbetar på jouren. Hen lyfter också att våld mot kvinnor är ett stort 

samhällsproblem, vilket man kan tolka att det såldes borde vara offentliga 

sektorns ansvar att ta hand om. I citatet kan man även se att respondenten visar på 

en viss värdesättning av den autonomi som en ideell organisation har. Ideella 

organisationers autonomi är också den unika position Hultén & Wijkström (2006) 

menar att ideella organisationer har i samhället. Att de kan fokusera på just det 

behov man ser just nu i samhället (Hultén & Wijkström 2006). Vår respondent ser 

att genom att vara en ideell förening kan de vara mer radikala och göra mer om 

det individuella fallet kräver det, en möjlighet som hen menar att kommunal 

verksamhet inte har. Även om respondenten ser att den ideella sektorn tar ett för 

stort ansvar säger hen inte att jourerna för den sakens skull inte bör finnas. Flera 

respondenter har uttryckt att om den offentliga sektorn skulle ta större ansvar över 

de våldsutsatta skulle det inte behöva påverka de ideella jourernas verksamhet. 

Det ansvar som den offentliga sektorn enligt ideella bör ta ska innebära att de har 

ett ansvar att tillgodose att antalet jourer matchar behovet, om uppdraget sedan 

faller på ideellas lott är inget problem. 

 

Extern autonomi innehåller många delar och kan täcka i många aspekter, men det 

man kan säga att de ideella beskriver graden av extern autonomi på jourerna som 

låg. Jourerna själva är beroende av vad andra insatser i samhället gör och tycker. 

De är beroende av att söka finansiering för att kunna upprätthålla sin verksamhet. 

En annan aspekt som blir tydlig när man pratar om extern autonomi är att 

respondenterna känner att de behöver mer. De anser att de behöver ha större hjälp 

från externa aktörer och mer finansiering för att kunna upprätthålla det arbete de 

gör. Således uttrycker de ideella att de inte har ett behov av att vara externt 

autonoma utan snarare att de vill fortsätta sin verksamhet med större stöd från 

externa makthavare. Det visar sig också eftersom de uttrycker att ideella 

organisationer tar ett större ansvar än de borde ha och att de offentliga sektorn tar 

ett för lågt ansvar för gruppen våldsutsatta kvinnor. 
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Diskussion 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att de ideella menar att det finns professionalitet 

på kvinnojourerna, både hos de anställda och de ideella, fast den tar sig olika 

uttryck. De ideella menar att de ser sig själva primärt som medmänniskor med en 

professionell framtoning medan de anställda ska ha en starkare professionell roll. 

Detta visar sig i jourerna bland annat genom att det är de ideella som ska fokusera 

mer på det vardagliga medan de anställda som ska ha behandlande samtal med de 

våldsutsatta. De ideella anser också att den offentliga sektorn bör ha 

huvudansvaret för våldsutsatta kvinnor. De anser att den ideella sektorn bör finnas 

som ett komplement men att den inte ska ha huvudansvaret. 

Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka hur ideell personal inom kvinnojourer ser 

på professionalitet i arbete med våldsutsatta kvinnor samt vilket ansvar de ideella 

anser offentlig respektive ideell sektor bör ha för våldsutsatta kvinnor. Vi har 

brutit ner professionalitet till ett antal begrepp, vilka utgör vår teoretiska grund. 

De ideella pratar inte alltid direkt om professionalitet men man kan utifrån de 

nedbrutna teoretiska begreppen se att de ideella talar om professionalitet när de 

talar kring våra teoretiska begrepp. 

 

De ideella talar om professionalitet som viktigt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, 

men deras roll är primärt att vara medmänniskor. Vår studie har visat att den 

ideella personalen på jourer lägger stor vikt vid kunskap när de definierar 

professionalitet i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Flera ideella menar att denna 

kunskap är något man får genom utbildning och därmed är de eniga med Brante 

(2009, s. 25f) som också framhåller akademisk utbildning som ett kriterium för 

professionalitet. Dock lyfter vissa respondenter även upp erfarenhet som något 

som kan vara ett alternativ till den akademiska utbildningen. Alla ideella beskriver 

att de har en hög grad av autonomi i sin roll på jourerna, men detta är inte något 

de kopplar direkt till professionalitet. Utifrån Brantes (2009, s. 27) teori om 

autonomi som ett tecken på professionalitet är vi av uppfattningen att de talar om 
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professionalitet när de talar om sin autonomi. Man kan också se tendenser till att 

de ideella lägger vikt vid egenskaper som ligger nära professionalitet som närhet 

(Topor 2008, s. 55ff), och värdesätter personliga, mer vardagliga relationer. Dock 

anser de ideella inte att detta är professionalitet utan att det är istället 

medmänsklighet. De ideella talar om att i arbetet med våldsutsatta kvinnor är det 

viktigaste att vara medmänniska, dock anser de att det medmänskliga agerandet 

bör färgas av viss professionalitet. De ideella målar inte ut sig som renodlat 

professionella eller icke professionella utan landar någonstans i en gråzon där de 

anser att man ska vara medmänsklig med en professionell framtoning. 

 

Ideella talar om skillnader i professionalitet mellan anställda och ideella men de 

skillnaderna man hänvisar till ligger i typen av professionalitet. Respondenterna 

uttrycker inte att ena parten skulle vara professionell och andra inte. När det gäller 

ideellas syn på skillnader i professionalitet mellan anställda och ideella såg vi en 

variation i de ideellas utsagor. Vissa hade bilden av de anställda som mer 

utbildade och andra menade att de ideella i stor utsträckning var mer utbildade än 

de anställda. Dock sågs det som fördelaktigt när de anställda var mer utbildade än 

de ideella. Våra respondenter pekade på en önskad rollfördelning på jourerna där 

de anställda ska ha mer professionell framtoning och vara de som till exempel 

håller behandlande samtal, och de ideella ska vara medmänskliga och fokusera 

mer på det vardagliga. Denna rollfördelning är i linje med Topors (2008, s. 55ff) 

teorier om professionalitet som närhet och distans där de ideella faller in under 

den nära professionaliteten och de anställda faller in under den distanserade 

professionaliteten. 

 

När det gäller ideellas syn på ansvaret hos ideell respektive offentlig sektor 

beskrev de ideella att de i hög grad var beroende av offentlig sektor för att kunna 

bedriva sin egen verksamhet. I frågan om vem som ska ha huvudansvaret för 

våldsutsatta kvinnor var respondenterna relativt eniga. De ideella tycker den 

offentliga sektorn ska ha huvudsakliga ansvaret över gruppen våldsutsatta 

kvinnor, och de anser att den ideella sektorns ansvar ska minska. Exakt vilket 

ansvar den offentliga sektorn ska ta har respondenterna svårare att uttrycka då de 

flesta säger att de inte har koll på hur ansvarsfördelningen ser ut idag. En av 

respondenterna beskriver offentliga sektorns exakta ansvar genom att säga att det 
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ligger på den att tillgodose behovet av skyddade boenden. Respondenterna lyfter 

också fram de ideella jourernas viktiga position i samhället och menar att det 

minskade ansvaret för den ideella sektorn inte innebär att de ideella jourerna ska 

försvinna utan att de fortfarande har en viktig funktion att fylla. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de ideella talar om att det finns 

professionalitet på kvinnojourerna, både hos de anställda och de ideella, fast det 

tar sig olika uttryck. De ideella talar också om att den offentliga sektorn bör ha 

huvudansvaret för våldsutsatta kvinnor. De ideella jourerna anser man bör finnas 

som ett komplement men att de inte ska ha huvudansvaret. 

Professionella medmänniskan 

Det finns ett flertal mönster vi anser oss kunna skönja i vår undersökning, och det 

allra största ligger i respondenternas syn på sitt eget ansvar att vara professionella. 

När vi frågar de ideella om de anser att de är professionella svarar de ofta att de 

inte är eller nödvändigtvis behöver vara professionella utan att deras uppgift är en 

annan. De menar att deras uppgift i arbetet med våldsutsatta kvinnor är att vara 

medmänskliga, något som även Hammare (2013 s. 142) pratar om i sin 

avhandling. Han kommer i den fram till att ideella i regel hellre ser sig som 

medmänniskor än som professionella (Hammare 2013 s. 142). Anledningen till att 

de ideella inte ser sig som professionella skulle kunna vara att den bild man har av 

professionalitet inte stämmer överens med de professionalitetsteorier som vi utgått 

ifrån i undersökningen, då framförallt professionalitet som närhet. De ideella 

ligger ofta nära teorin om professionalitet som närhet (Topor 2008 s 55ff) i 

beskrivningen av sin uppgift på jouren men denna teori ligger långt ifrån den 

bilden av professionalitet som är norm idag. Den normativa professionaliteten har 

ett större fokus på opersonlighet och effektivitet och öppnar inte på samma sätt 

upp för medmänskliga värden som empati och lyhördhet (Ganesh & McAllum 

2012). Professionalitet som närhet (Topor 2008 s. 55ff) öppnar upp för att de 

ideellas syn på hur de ska agera i arbetet med våldsutsatta kvinnor kan räknas som 

en sorts professionalitet och att det finns ett professionellt värde i att ha jämlika 

relationer med de boende. Men att bedöma huruvida de ideella faktiskt kan vara 

professionella ligger utanför vår undersökning och är något vi hoppas framtida 
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undersökningar lägger fokus på. Allt vi kan säga utifrån vår undersökning är att 

det tydligt att respondenterna beskriver att man som ideell ska agera empatiskt 

och medmänskligt, och med en professionell framtoning där egna intressen får 

kliva tillbaka för de boendes. Man ska helt enkelt vara en professionell 

medmänniska. 

Framtiden 

I framtiden anser vi att de ideellas del i kvinno- och skyddsjourer bör fortsätta att 

lyftas. I vår undersökning har vi bara kunnat skrapa lite på ytan men vi har insett 

att det är ett område som är relativt outforskat. En aspekt som också hade varit 

mycket intressant att utforska, är att göra en jämförelse mellan hur ideella och 

anställda ser på ansvarsfördelningen mellan ideell och offentlig sektor. Delar av 

det material som vi samlade in är hämtat från intervjuer med ideella på 

skyddsjourer. Det innebär att jouren inte enbart tar in våldsutsatta kvinnor utan 

har breddat spektrat och tar nu även emot skyddsbehövande av alla kön. Då den 

här typen av jourer är ett relativt nytt fenomen och vidare forskning på hur dessa 

fungerar i relation både till kvinnojourer och samhället i stort är något vi hoppas 

att det forskas om i framtiden. 

 

Slutligen vill vi lyfta aspekten hur samhället ska hantera kvinnojourer. Från vår 

undersökning kan vi utläsa att ideell personal på jourerna i regel anser att man har 

ett otillräckligt ekonomiskt stöd. I vår undersökning har vi även sett att den ideella 

personalen på kvinnojourerna anser att den offentliga sektorn inte tar det ansvar 

man anser att den borde, och att den rent av backar i sitt ansvarstagande. Då de 

ideella har stor erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor på jourerna är deras 

kunskap i ämnet något vi anser att man bör ta fasta på. De ideella anser att om den 

offentliga sektorn tar ett större ansvar i arbetet med våldsutsatta kvinnor kommer 

detta friställa resurser hos de ideella jourerna. Det ändrade ansvaret menar 

respondenterna kan ge möjlighet att fokusera på en av de fördelar de ideella 

uttryckt att man som idéburen organisation har, nämligen utrymmet att vara 

radikala och opinionsbildande.  
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Bilaga 1 Mailutskick till jourer med skyddade boenden 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats vid Lunds Universitet, 

där vi undersöker volontärarbetares roll på skyddade boenden. Just nu letar vi efter personer 

som vill delta i de intervjuer som sedan kommer ligga till grund för vår uppsats. 

Syftet med vår studie är att se hur volontärarbetare på kvinnojourer tänker kring sin yrkesroll 

samt hur man tänker kring att flertalet kvinnojourer sköts av ideella föreningar. 

Vi letar efter personer som är eller har varit aktiva som volontärer på skyddade boenden. 

Ålder eller kön spelar ingen roll för deltagandet. Intervjun kommer ta ca 30-45 minuter och 

behöver inte ske på boendet utan kan vara på en plats som intervjupersonen väljer. 

Intervjuerna kommer äga rum från mitten av april till början av maj, men om andra önskemål 

finns kan vi vara flexibla. Vi är intresserade av att intervjua upp till tre personer från er jour, 

och vi är tacksamma för alla kontakter ni vill förmedla. 

De uppgifter vi samlar in kommer behandlas konfidentiellt och förvaras säkert. Innan 

uppsatsen publiceras kommer även alla deltagare anonymiseras så att resultatet inte ska gå att 

koppla till en viss individ eller jour. 

Allt deltagande i studien är frivilligt och det är också möjligt att när som helst under studien 

avbryta sitt deltagande. 

Om ni vill delta eller veta något mer om studien kan ni höra av er till oss på: 

Fanny Mattsson: 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

Maria Karlsson: 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

Handledare: 

Carina Gallo 

Mail: xxx 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ideell personal på skyddade boenden för 

våldsutsatta kvinnor ser på begreppet professionalitet och hur deras syn på 

ansvarsfördelningen mellan ideell och offentlig sektor ska se ut. Undersökning kommer till 

grund för en kandidatuppsats vid Lunds Universitet.    

Metoden för att samla in data till undersökningen kommer huvudsakligen innebära 

intervjuer med ideell personal som är eller har varit aktiva på skyddade boenden för 

våldsutsatta kvinnor. 

Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-45 minuter och ljudet kommer spelas in. Allt 

deltagande i undersökningen är frivilligt och man kan när som helst under intervjun avbryta 

om man känner att man inte vill delta. Efter intervjuerna går det även bra att ringa eller maila 

om man vill avbryta sitt deltagande i undersökningen.  

Materialet som samlas in kommer förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. 

Materialet kommer även efter examination att förstöras. Datan kommer direkt vid 

transkribering att anonymiseras så att svar ej kan härledas till specifik person eller till en 

specifik kvinnojour.  

Vid eventuella frågor eller funderingar som uppkommer efter intervjun kan man maila eller 

ringa:  

Fanny Mattsson   Maria Karlsson 

xxx   xxx 

 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta.  

 

______________________________ _______________________________ 

Namnteckning  Ort och datum 

  



50 
 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
Ålder 

Kön 

Hur länge har du varit aktiv på boendet?  

Vilka typer av verksamheter finns på jouren?  

Har tar jouren in placeringar från socialtjänsten? Tar man emot kvinnor som ej gått genom 

socialtjänsten? 

Vilka arbetsuppgifter finns på boendet? Vilka utför du? 

Varför valde du engagera dig i jouren? 

 

Professionalitet i arbete med kvinnor som utsatts för våld: 
 Vad är professionalitet för dig?  

 När är det extra viktigt att vara professionell? 

 Vad är/betyder professionalitet i arbetet med kvinnor som utsatts för våld för dig? 

 Är det viktigt som ideell på jouren att vara professionell i arbetet med kvinnor 

som utsatts för våld? Varför/ Varför inte? 

 Kan du ge exempel på situationer där du tycker du agerar professionellt? 

 Hur ser du på att komma nära de boende? Är det ok att bli vän, eller att hjälpa 

personen utanför boendet? Finns det exempel på situationer som rör detta?  

 Hur skulle du beskriva ditt ansvar på boendet? Hur mycket kan du påverka dina 

arbetsuppgifter? Ge exempel.  

 Berätta hur det går till när man blir engagerad i jouren. 

Kan alla bli ideella på jouren? Eller finns det kriterier för vilka som kan bli aktiva? 

Anser du det borde vara mer/mindre öppet vilka som får bli ideella på jouren? 

 

Skillnader i professionalitet mellan ideella och anställda på kvinnojourer: 

 Är det skillnader i professionalitet på de som arbetar ideellt och de som är anställda 

inom kvinnojouren?  

 Hur visar det sig? Ge exempel. 

 Hur ser de ideella på de anställda på kvinnojourerna? 

 Hur visar sig detta? 

 Hur tror du att de anställdas syn på de ideella är? 

 Hur visar sig detta? 

 Har ideella och anställda olika syften? 

 

Ansvarsfördelning mellan ideell och offentlig sektor: 
 Vilken typ av hjälp/stöd bör våldsutsatta kvinnor få? 

 Vems ansvar är det att tillgodose detta? 

 Hur ser du på den offentliga sektorns, tex statlig och kommunal verksamhet, ansvar 

för kvinnor som utsatts för våld? 

 Lever de upp till detta ansvar? 

 Ska de ha detta ansvar? Varför/ Varför inte? 

 Hur ser du på den ideella sektorns, tex kvinnojoursföreningar, ansvar för kvinnor som 

utsatts för våld?) 

 Lever de upp till detta ansvar? 

 Ska de ha detta ansvar? Varför/ Varför inte? 
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 Har ideella föreningar några fördelar eller nackdelar i jämförelse med offentlig 

verksamhet och i så fall vilka? 

 

Avrundande fråga: 
 Är de här ämnena något ni brukar prata sinsemellan om på boendet och hur går 

snacket då? 

 Något du vill tillägga? 

 


